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Περισσότερo από την εικόνα, το καθεστώς και τη θέση του σώματος μέσα στον εκπαιδευτικό χώρο και 
μηχανισμό, τη μάχη υπέρ ή κατά του δυϊσμού σώματος-πνεύματος, τη μετάβαση μεταξύ εσωτερικότητας και 
εξωτερικότητας, του ενσώματου και του βιωμένου, την αναπαράσταση και την επιτέλεση, την οδύνη και την 
ηδονή, τη σύνδεση μεταξύ του ωραίου και του άσχημου και την ανάδυση του τερατώδους, περισσότερο από 
την βιοπολιτική και τον βασανισμό, τη  διασωματικότητα και το κοίταγμα, τα μυστήρια της σάρκας και την 
ευαισθησία, την ένταση μεταξύ απόστασης και αγγίγματος, περισσότερο από τη σύνδεση μεταξύ χειρονομιών 
και ομιλίας, την ποιητική του εδώ και του εκεί , της ζωής και του θανάτου, περισσότερο από το σώμα της τέχνης, 
την ποιητική της κίνησης και της ακινησίας, τον καθρέφτη και την αδιαφάνεια, την ηθική του ορίου, την 
εμπειρία της ωμότητας, περισσότερο  από τη γυμνότητα, το «πράγμα» [res] και την απανθρωποποίηση, το 
θρησκευτικό σώμα και του εκστατικό σώμα, πέρα από το φάσμα του σώματος, το σώμα-ζώο και το 
καρναβαλικό σώμα, το σώμα ως κατασκευή και το σώμα ως μελέτη και προβολή, το σώμα βεβιωμένο, 
περισσότερο από το υλικό σώμα και το επιθυμητό  σώμα, περισσότερο από τη μάζα του σώματος, τo σώμα-
συναρμολόγηση, το σώμα-αντικείμενο και τον κυβερνο-οργανισμό  και  λιγότερο από όλα αυτά, τι απομένει από 
το σώμα, τι είναι σωματικό και τι ενσωματωμένο στην εκπαίδευση;  Τι συμβαίνει με τη φιλοσοφική σύλληψη 
του και πως αυτή μεταφέρει την αντίληψη και τη συμπερίληψη του σώματος στην εκπαίδευση; 
 
Ο σκοπός αυτών των εργαστηρίων είναι η διερώτηση, η προβληματοποίηση, η εμβάθυνση, η πρόκληση 
πραξεολογικής εμπειρίας και η ανάδυση πειραματικών τόπων στη φιλοσοφία της παιδείας μέσα από τις 
πολλαπλές αναπαραστάσεις, ερμηνευτικές και αναπτύξεις της στους πληθυντικούς, σύγχρονους 
εκπαιδευτικούς, πολιτισμικούς και κοινωνικο-πολιτικούς τόπους. 
 
 
Plus que l’image, le statut et la place du corps dans l’espace et le mécanisme éducatif, le combat pour ou contre 
le dualisme corps-esprit, les passages entre intériorité et extériorité, l’incorporé et le vécu,  la représentation et 
la performance, la souffrance et le plaisir,  le rapport entre le beau et  le laid et l’émergence du monstrueux, plus 
que la biopolitique et la torture, l’intercorporeité et le regard, les mystères de la chair et de la sensibilité, la 
tension entre distance et toucher, plus que le rapport entre geste et parole, la poétique d’ici et de là, la vie et la 
mort, plus que le corps de l’art,  la poétique du mouvement et de l’immobilité, le miroir et l’opacité, l’éthique de 
la limite, l’expérience de la cruauté, plus que la nudité, le res et la déshumanisation, le corps religieux et le corps 
extatique, plus que le corps-spectre, le corps animal et le corps carnavalesque, le corps construction et  le corps 
projet, le corps vécu, le corps matière et le corps désir,  plus que le corps de la masse, le corps assemblage, le 
corps objet et le Cyborg  et bien moins que tout cela, qu’est-ce qui reste du corps, quels sont les corporels et les 
incorporés dans l’éducation? Qu’en est-il de sa saisie philosophique et comment celle-ci informe l’aperception et 
l’inclusion du corps en éducation? 
 
Ces ateliers concernent l’interrogation, la problématisation, l’approfondissement, la multiplication, la 
provocation de l’expérience praxéologique et l’émergence des espaces d’expérimentation à la philosophie de 
éducation à travers ses représentations, herméneutiques et ses développements multiples dans les lieux pluriels 
éducatifs, culturels et sociopolitiques modernes. 
 
 
 
More than the image, the status and the place of the body in the educational space and mechanism, the battle 
for or against the body-spirit duality, the transition between interiority and exteriority, the embodied and the 
experienced, the representation and the performance, the suffering and the pleasure, the connection between 
the beautiful and the ugly and the emergence of the monstrous, more than the biopolitics and the torture, the 
intercorporeality and the gaze, the mysteries of flesh and sensibility, the tension between distance and touch, 
more than the connection between gestures and speech, the poetics of here and there, life and death, more than 
the body of art, the poetics of movement and immobility, the mirror and the opacity, the ethics of the  limit, the 
experience of cruelty, more than the nudity, the “thing” [res] and the dehumanization, the religious body and the 
ecstatic body, more than the body spectrum, the animal body and the body of carnival, the body construction 
and the body project, the body experienced, more than the material body and the desired body, more than the 
body mass, the body assembly, the body-object and the Cyborg and lesser  than all these, what remains of the 
body, what is corporal and embodied in education? What about its philosophical apprehension and how does 
this conveys the apperception and the inclusion of the body in education?    
 
The aim of these workshops is to put in question, problematize, delve deeper, multiply, provoke forms of 
praxeological experience and performance and work for the emergence of experimental spaces in the philosophy 
of education through its representations, hermeneutics and developments in the plural educational and 
sociopolitical environments. 
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Jean Humpich 
e-mail: jeanhumpich@gmail.com 
 
«Η Φιλοσοφία μέσω του σώματος: Προς μία πρακτική φαινομενολογία της σάρκας» 
 
Η περί του ανθρώπου σκέψη απαιτεί την καλύτερη κατανόηση της σχέσης μας με το σώμα (Lowen, 
2002). Η κατανόηση όμως της σχέσης μας με το σώμα δεν προϋποθέτει άραγε μια συγκεκριμένη 
εμπειρία, δηλαδή εμπειρία αντιληπτική και αισθητηριακή του ίδιου του σώματος μέσα στην πράξη 
της περί αυτού σκέψης; Ποια εμπειρία του σώματος έχει ο φιλόσοφος όταν σκέφτεται, δέχεται ή 
μεταδίδει; Εάν ο «φιλόσοφος – παιδαγωγός» δεσμευτεί προς αυτή την κατεύθυνση, σε τι εκτίθεται; 

Με άλλα λόγια, σε ποιο σώμα απευθύνεται και με ποιο σώμα εκφράζεται: ένα σώμα, αφηρημένο, 
αναπαριστώμενο  ή ένα σώμα απόν; Ένα σώμα – έδαφος περισσότερο ή λιγότερο ευαίσθητο και 
υγιές που σύρει τα όρια του Εαυτού μέσω του δέρματός του (Anzieu); Ένα σώμα - σάρκα, όπως το 
σκέφτηκαν οι James,  Merleau-Ponty ή ο Michel Henry; Η φιλοσοφική δραστηριότητα έχει διαφέρον 
να αντλήσει την ουσία της μέσα από την εμπλοκή του σώματος-υποκειμένου, που, συγχρόνως, 
αγγίζει και αγγίζεται,  αποκοπτόμενο από τη λήθη του είναι (Heidegger, Honoré); 

Για τον σύγχρονο νευροφυσιολόγο Damasio, η ίδια αυτή η αίσθηση του εαυτού δεν μπορεί να 
αφαιρεθεί από τη σχέση με  το σώμα. Η διαδρομή μου ως σωματικού συνοδού, ερευνητή και 
εκπαιδευτή στην πρακτική φαινομενολογία, καθώς διασταυρώνεται με ισχυρές ανθρωπολογικές 
θεματικές όπως αυτές της συναισθηματικότητας, της επικοινωνίας και της σχέσης, με έκανε να 
συναντήσω τις προκλήσεις, τα διακυβεύματα και τις υποσχέσεις  μιας φιλοσοφίας της σάρκας ικανής 
να συνενώσει μέσα σε μία μόνη πράξη στοιχεία συχνά αποκομμένα: το αισθάνεσθαι, το σκέπτεσθαι, 
το δραν και το συν-κινείσθαι. Ο φιλόσοφος με το συγκινούμενο σώμα βιώνει την ανάδυση μιας πιο 
σαρκικής αναστοχαστικότητας, ικανής να δημιουργήσει νόημα με έναν άλλο τρόπο; Ανακαλύπτοντας 
μια διάσταση της εμπλοκής με τον εαυτό, τον άλλο και τον κόσμο, ως πηγές παρουσίας, 
προβληματοποιούμε τη Νιτσεϊκή σκέψη για τη φιλοσοφία ως ερμηνεία ή παρανόηση του σώματος 
και διερευνούμε τις συνήθεις διαλογικές σχέσεις σε ενδο-προσωπικές και διαπροσωπικές. 

Αυτό το εργαστήριο προτείνεται ως διερεύνηση από και με μία σχέση με το ευ-αίσθητο σώμα – 
υποκείμενο - όπως ορίζεται από τον  Bois (2007) – παρέχοντας μια προστιθέμενη αξία στην 
φαινομενολογική εμπειρία μιας συμμαχίας ανάμεσα στο συναισθανόμενο  και το αισθητό σώμα. 

 
Απόφοιτος του Πανεπιστημίου Marc Bloch του Στρασβούργου ΙΙ στην Eκπαίδευση και  στη συνέχεια 
στην αθλητική αγωγή  (M.staps). Ενδιαφέρεται από νωρίς για προσεγγίσεις σχετικά με τη συνοδεία  
ατόμων και των ομάδων με τη διαμεσολάβηση του σώματος. Το 2001 διεξήγαγε έρευνες 
βασισμένες στην φαινομενολογική προσέγγιση της συναισθηματικής διάστασης της σχέσης με το 
ευαίσθητο σώμα και στη θέση του σώματος στη συνοδεία και την επιμόρφωση ενηλίκων. 
Μετέπειτα, άσκησε το επάγγελμα του ερευνητή και του εκπαιδευτή στην ψυχοπαιδαγωγική της 
αντίληψης στην Ευρώπη και τον Καναδά. Είναι Διδάκτωρ Κοινωνικών Επιστημών, λέκτορας στο 
Τμήμα Ψυχολογίας και Κοινωνικής Εργασίας στο Πανεπιστήμιο του Quebec / Rimouski, ερευνητής 
στο «Κέντρο Μελέτης και Εφαρμοσμένης Έρευνας στην Ψυχοπαιδαγωγική Αντίληψη» στο 
Πανεπιστήμιο Fernando Pessoa στο Porto και στο «Ινστιτούτο Υγείας και Κοινωνίας» στο 
Πανεπιστήμιο του Κεμπέκ/ Μόντρεαλ. 
 
 

 
 
Αλέξανδρος Θεοδωρίδης 
e-mail: atheodor@psed.duth.gr 
 
«Tο σώμα ως τόπος έκφρασης της πρωταρχικής πράξεως και ως εαυτός εν δράσει στον Merleau-
Ponty» 
 
Αρνούμενος ο Merleau-Ponty ότι το άσαρκο και ηγεμονικό cogito, στην ιδεολογία του οποίου 
καθρεπτιζόταν η καθολική αποξένωση του νεωτερικού κόσμου, συνιστά τη συγκροτητική δύναμη 
του κόσμου, επιστρέφει στην προ-αναστοχαστική μας εμπειρία, αναγνωρίζοντας, ωστόσο, ότι χωρίς 
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τον αναστοχασμό η ζωή θα διαλυόταν, παραδιδόμενη στην άγνοια του εαυτού της ή στο χάος. 
Προνομιακή θέση σε αυτή την επιστροφή, θα αποδώσει στο σώμα, αναδεικνύοντάς το ως το 
ανεξάντλητο βάθος της συνείδησης, ως αυτό με το οποίο αγκυροβολούμε στον κόσμο, ως έκφραση 
της πρωταρχικής πράξεως, η οποία, καθώς δεν μπορεί ποτέ να είναι πλήρης ή απόλυτη, μπορεί να 
λαμβάνει χώρα μόνο μέσα σε έναν κόσμο που υπάρχει ως ανοιχτή ολότητα.  

Ακριβώς με βάση τον στοχασμό πάνω στην έκφραση και στη γλώσσα, ως κατεξοχήν έκφραση, ο 
Merleau-Ponty θα προχωρήσει, αποδομώντας τις στοχαστικές κατηγορίες της παραδεδομένης 
οντολογίας, σε μιαν έμμεση οντολογία που εστιάζει στη σκέψη της σάρκας, στο πλαίσιο της οποίας 
θα αντιμετωπίσει την φάτιν ως πράξιν, ως αυτό που κάνει να υπάρχει το ανύπαρκτο θεμέλιο της 
κοινωνίας, ως παροντοποιούσα, δηλαδή, τις κεντρικές σημασίες που κάνουν ορατό το αόρατο του 
κόσμου. Το υποκείμενο αυτής της πράξεως μορφοποιείται ως σκέψη που αναστατώνει την άκαμπτη 
επαναληπτικότητα της φάτεως, προκειμένου ο κόσμος να μιλήσει αλλιώς… 

Αυτή η θεματοποίηση της αναστοχαστικής υποκειμενικότητας; θεωρούμε πως θα πρέπει να 
τοποθετηθεί στο κέντρο μιας φιλοσοφίας της παιδείας που αγωνιά να δείξει κατά τρόπο κριτικό και 
διαυγασμένο, ότι η υποκειμενικότητα συλλαμβάνει τον εαυτό της όχι ως συγκροτούν υποκείμενο 
αλλά ως σκέψη εν δράσει∙ και είναι με αυτή την έννοια που είμαστε βέβαιοι για τον εαυτό μας. 

 
Διδάκτορας Φιλοσοφίας και Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην 
Προσχολική Ηλικία, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Διδάσκει μαθήματα φιλοσοφίας, 
τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών. Έχει λάβει μέρος σε πολλά 
πανελλήνια και διεθνή συνέδρια, σε Ημερίδες και Συμπόσια. Εργασίες του έχουν δημοσιευθεί σε 
επιστημονικά περιοδικά, σε πρακτικά συνεδρίων και σε συλλογικούς τόμους. Το ερευνητικό του 
ενδιαφέρον στρέφεται στις εξής περιοχές: Οντολογία, Φιλοσοφική ανθρωπολογία, Φιλοσοφία της 
Παιδείας και εκπαιδευτική πολιτική, Πολιτική φιλοσοφία, Πολιτική-ηθική-αισθητική αγωγή, 
Φιλοσοφία του περιβάλλοντος, Διαπολιτισμική ηθική, Περιβαλλοντική ηθική.  
Aνάμεσα στις δημοσιεύσεις του: 
Theodoridis A. (2008). The ethos of mortality as the foundation of democratic education. In Boudouris K. & 

Knežević M. (eds.) Paideia: Education in the Global Era. Vol. I, Athens: Ionia Publication, p. 238-249. Theodoridis A. 

(2008). The retreat of the individual into private life, the decline of public life and the role of education. 

Phronimon, Vol. 9 (2), p. 49-63. Theodoridis A. (2009). Humanization through liberation from the cycle of hubris: 

The purpose of education. In Boudouris K. & Adam M. (eds.) Greek Philosophy and the issues of our age. Vol. II, 

Athens: Ionia Publication, p. 218-233. Theodoridis, A. (2010). The liberating power of art and the ascendance of 

nihilistic education. Ιn Theodoropoulou, E. (Ed.-trans.-intro.), Philosophy of Education: discourses, aspects, 

journeys, Athens: Pedio, p. 159-184. Theodoridis, A. (2012). The scars suffered by democracy in the name of 

“democracy”: Democratic education in name only and the re-emerging face of totalitarianism in the 

contemporary western world. Skepsis, t. XII / IV, p. 125-134. Theodoridis, A. (2015). The contribution of 

Castoriadean thought to the understanding of mortality and the question of the individualisation of the human 

being. Papyri – Scientific Journal, Vol. 4, p. 113-126. Theodoridis, A. (2016). The Radical Character of Art and the 

Pedagogical and Political Value of the ‘Sublime’ in Adorno’s  Aesthetic Theory. Philosophy Study, Vol. 6 (1), p. 1-18. 

 
 

 
 
Έλενα K. Θεοδωροπούλου, Φανή Παραφόρου, Έλενα Νικολακοπούλου, Κατερίνα Ρέντη 
 
«”Mind the gap…”. 
Περί  “Φιλοσοφικών Αντικειμένων”» 

 
Το εγχείρημα των «Φιλοσοφικών Αντικειμένων» (βλ. 
http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff/default.aspx?Menu=3&Show=list) αφορά στην οργάνωση 
εκθεσιακού γεγονότος αρχικά από τους/τις φοιτητές/τριες, το οποίο θα συνίσταται στην παρουσίαση 
ιδεών / έργων τους σχετικά με τη δημιουργία / κατασκευή / εφεύρεση νέων αντικειμένων ή  με την 
επιλογή ή το μετασχηματισμό ήδη υπαρχόντων αντικειμένων, τα οποία θα 
ορίζονται/αναδεικνύονται/διερευνώντα ως «φιλοσοφικά αντικείμενα». Το ερευνητικό ερώτημα στο 
οποίο παραπέμπει το εγχείρημα, είναι διττό και αφορά στον προσδιορισμό αφενός της έννοιας του 
αντικειμένου και αφετέρου της φιλοσοφικής του ποιότητας ή αλλιώς στη δυνατότητα και τους 
τρόπους ενός αντικείμενου να οριστεί / κατανοηθεί ως φιλοσοφικό αλλά και στη δυνατότητα του 
φιλοσοφικού να συναρτηθεί με την έννοια και τους τρόπους του αντικειμένου. Aναδεικνύεται και 
ερευνάται σε ένα βαθμό η σχέση της φιλοσοφίας με την έννοια της κατασκευής, της 

http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff/default.aspx?Menu=3&Show=list


 

 

παραστατικότητας και της επιτέλεσης (performance) συνδέοντας έτσι το εγχείρημα με μορφές 
τέχνης και λόγου. Σε αυτό το πλαίσιο, η έννοια του σώματος αναδύεται με κομβικό τρόπο: τα 
«φιλοσοφικά αντικείμενα» συναντώνται/προσκρούουν με (το) σώμα-τα: συμμετοχή, φιλοσοφική 
πρακτική, ενσώματη πρακτική, αντι-κείμενο και σωματική διάσταση, το σώμα των δημιουργών των 
ΦΑ, το ίδιο το ΦΑ όπως εγείρεται στο χώρο και το χρόνο, το ίδιο το ΦΑ ως (μη) υπάρχον, η 
σωματική/ενσώματη διάσταση της φιλοσοφίας, η παρουσία/εμφάνιση της φιλοσοφίας. 

 
 
Έλενα K. Θεοδωροπούλου 
e-mail: theod@rhodes.aegean.gr 
http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff/bio.aspx 
 

Καθηγήτρια Φιλοσοφίας της Παιδείας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σπούδασε Φιλοσοφία στην Ελλάδα 
και στη Γαλλία (Ε.Κ.Π.Α. & Πανεπιστήμια François Rabelais/Tours, René Descartes/Poitiers). 
Eπισκέπτρια καθηγήτρια στα Université Paris 8/Vincennes-St Denis και Université de Rouen 
Laboratoire CiViiC -  Master Européen de Recherche en Sciences de l’Education (Merse) και 
προσκεκλημένη καθηγήτρια στα Universidad do Porto Escola Superior de Educação Paula Frassinetti-
Portugal, Université Catholique de l’Ouest και Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Μέλος 
ομάδων έρευνας στο πλαίσιο ευρωπαϊκών και διεθνών συνεργασιών, ιδρυτικό μέλος της 
Sofphied/Γαλλόφωνη Εταιρεία της Φιλοσοφίας της Παιδείας), εγγεγραμμένη ως ξένη ερευνήτρια στο 
FCT (Fundação para a Ciência e a Tecnologia- Ministério da Ciência, Tecnologia e ensino superior) της 
Πορτογαλίας και στο National Foundation of Research of Brazil (CNPq - Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico), είναι ιδρύτρια  και συντονίστρια του διεθνούς δικτύου 
“Philosophie de l’Education en Praxis” (Re.Phe.dEn. Prax.) και της ομάδας Ού-τις (για την έρευνα στο 
σχολείο).  Διευθύντρια του «Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία» 
(Ε.Ε.Π.Ε.Φ.) του Παν/μίου Αιγαίου, δραστηριοποιείται ερευνητικά στα πεδία της πρακτικής 
φιλοσοφίας και των πολύτροπων μορφών της καθώς και της ηθικής φιλοσοφίας και των 
εφαρμοσμένων τρόπων της στην εκπαίδευση. Επιστημονική επιμελήτρια σειράς συλλογικών τόμων 
με διεθνείς συμμετοχές στη φιλοσοφία της παιδείας, εισήγαγε στον ελληνικό χώρο το διάλογο 
σχετικά με τη φιλοσοφία με παιδιά και έχει οργανώσει σειρά διεθνών ημερίδων, συνεδρίων και 
εργαστηρίων στα παραπάνω πεδία.  Μέλος επιστημονικών επιτροπών σε διεθνή περιοδικά,  έχει 
δημοσιεύσει στα ελληνικά, γαλλικά, ισπανικά και αγγλικά. 
 
 
Φανή Παραφόρου 
e-mail: fani.outis@gmail.com 
 
Κάτοχος διδακτορικού στη θεωρία λογοτεχνίας και στη θεωρία των μέσων από το Πανεπιστήμιο 
Ludwig Maximilian του Μονάχου [διατριβή: Ekphrasis und Geste. Ansätze zur Dekonstruktion eines 
komplexen Verhältnisses, Mόναχο 2012 (Έκφραση και χειρονομία: απόπειρες αποδόμησης μιας 
πολύπλοκης σχέσης)], έχει πραγματοποιήσει σεμιναριακά μαθήματα με αντικείμενο την παγκόσμια 
λογοτεχνία καθώς και την θεωρία μετάφρασης στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου και Βιέννης. Έχει 
παρουσιάσει εισηγήσεις σε διεθνή συνέδρια και εργαστήρια στη Σουηδία, την Πορτογαλία, τη Δανία, 
την Αυστρία και τη Θεσσαλονίκη. Πραγματοποίησε την τελευταία της εισήγηση στο 1η Συνέδριο της 
Ελληνικής Εταιρείας Γερμανικών Σπουδών «Στροφές δίχως τέλος: τρέχουσες τάσεις στη γερμανική 
και συγκριτική γραμματολογία» το Δεκέμβριο 2015 στην Αθήνα και αφορούσε με τη «(μη) γνώση 
των εικόνων» στο έργο της Anne Duden. Από το 2013 ανήκει στην ομάδα έρευνας του 
ΕργαστηρίουΈρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.)του Τμήματος 
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου και 
είναι μέλος της Ελληνικής Ένωσης Γερμανικών Σπουδών. Πρόσφατα μετέφρασε στα ελληνικά τρία 
σύντομα δοκίμια του Walter Benjamin σχετικά με την έννοια της εμπειρίας, καθώς και την 
Ανθρωπολογία του Christoph Wulf∙ και οι δυο τίτλοι πρόκειται να κυκλοφορήσουν σύντομα. Τα 
ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στις σχέσεις μεταξύ λόγου και εικόνας, στην έννοια της 
χειρονομίας, στις θεωρίες της επιτελεστικότητας, στη σχέση μεταξύ Ολοκαυτώματος και τέχνης. Στα 
τρέχοντα ενδιαφέροντά της εντάσσονται επίσης η θεωρία και η πράξη της επιμέλειας και έχει 
πρόσφατα παρακολουθήσει σειρές μαθημάτων σχετικά με πρακτικά ζητήματα επιμέλειας στο Node 
Centre of Curatorial Studies Online στο Βερολίνο. Διδάσκει γερμανικά ως ξένη γλώσσα στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
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Έλενα Νικολακοπούλου 
e-mail: elena_nikolakopoulou@hotmail.com 

Πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας (κατεύθυνση Φιλοσοφίας), του 
Ε.Κ.Π.Α. και μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Π.Μ.Σ. Ηθικής Φιλοσοφίας του Ε.Κ.Π.Α. Είναι μέλος της 
ομάδας έρευνας του Εργαστηρίου «Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία» 
(Ε.Ε.Π.Ε.Φ.), του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έχει συμμετάσχει στο 1o Πανελλήνιο Συνέδριο 
Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Φοιτητών Φιλοσοφίας/Παν/μιο Πατρών, 2015, στο 23ο Παγκόσμιο 
Συνέδριο Φιλοσοφίας, 2013 και στο 9ο Παγκόσμιο Συνέδριο της ISUD για την Δημοκρατική 
κουλτούρα: Ιστορικές Σκέψεις και Σύγχρονοι Μετασχηματισμοί, 2012, με αντίστοιχες ανακοινώσεις:  
«Απ’ την Αρχή της ενικότητας, στο πλήθος-πληθών των Michael Hardt και Antonio Negri», «Η έννοια 
της φιλοξενίας στον Jacques Derrida» και «Πολιτική και ηθική στον «Ηγεμόνα» του Niccolò 
Machiavelli: η δημοκρατία υπό έλευση;». Είναι μέλος της συντακτικής ομάδας του περιοδικού και 
εκδόσεων Μίνθη. Έχει συμμετάσχει με ποιήματά της και μεταφράσεις στα Τετράδια του Ελπήνορα, 
τεύχος 4ο, εκδ. Γαβριηλίδης (2014). Τέλος, το βιογραφικό της περιλαμβάνει βραβεύσεις και 
ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις στον χώρο της ποίησης, της κριτικής και του θεάτρου. 
 
Κατερίνα Ρέντη 
e-mail: katerinarenti@gmail.com 
 
Απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Φοιτά στο Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής-Εκπαιδευτική Ηγεσία και 
Πολιτική» του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Εργάζεται ως εκπ/κός σε Δημοτικό Σχολείο. Είναι 
μέλος της ερευνητικής ομάδας «Ού-τις» του «Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη 
Φιλοσοφία» (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.)/ του Παν/μίου Αιγαίου. Συμμετέχει ως εθελόντρια στην προώθηση και 
προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού. 
 

 
 
Daniela G. Camhy 
e-mail: daniela.camhy@uni-graz.at 
 
«Μεταφορές Σώματος» 
 
H Martha Graham, χορεύτρια και χορογράφος, κάποτε είπε «το σώμα είναι ένα φοβισμένο ένδυμα, 
είναι αυτό με το οποίο εισέρχεσαι, μέσα στο οποίο κατοικείς και αυτό με το οποίο αναχωρείς, και θα 
πρέπει να αντιμετωπίζεται με τιμή». 

Όταν σκεφτόμαστε το σώμα, έχουμε την τάση, μερικές φορές, να σκεφτόμαστε μεταφορικά.  Σε αυτό 
το εργαστήριο, θα μπορέσουμε να υποδείξουμε μεταφορές για το σώμα και να συλλογιστούμε ποιες 
από αυτές έχουν περισσότερο νόημα για μας. Υπάρχουν πολλά είδη τέτοιων μεταφορών,  όπου το 
σώμα αναφέρεται είτε ως πεδίο προέλευσης, όπως τα μηχανήματα και οι υπολογιστές είτε ως πεδίο 
στόχου, όπου αυτές οι μεταφορές περιγράφουν σωματικές λειτουργίες. Θα ερευνήσουμε τη χρήση 
των μεταφορών του σώματος σε διαφορετικά πλαίσια και καταστάσεις. Θα διερευνήσουμε, επίσης,  
μεταφορές  σχετιζόμενες με το σώμα στην πολιτική και θα διαπιστώσουμε την τεράστια δύναμη την 
οποία μια μεταφορά μπορεί να έχει στη διαμόρφωση της πραγματικότητας και στην διαστρέβλωση 
της πραγματικότητας σε μεγάλες μάζες ανθρώπων, ώστε να τους κάνει να βλέπουν, κυριολεκτικά, το 
αναφερόμενο της μεταφοράς σαν να ανήκει σε αυτή τη διαφορετική κατηγορία και να πράττουν 
σύμφωνα με αυτή την παραποίηση της πραγματικότητας.  

Καθηγήτρια στο τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Graz της Αυστρίας, διδακτόρισσα της 
Φιλοσοφίας και Β.ed. στη Γερμανική Φιλολογία, στις Επιστήμες της Αγωγής και της Ψυχολογίας, στο 
Πανεπιστήμιο του Graz. Ιδρύτρια και διευθύντρια του ACPC - Αυστριακού Κέντρου της Φιλοσοφίας 
με παιδιά (1985), αναγορεύτηκε ως επίτιμη διδακτόρισσα στο Montclair State University των Η.Π.Α. 
και έλαβε το διεθνές βραβείο Ανθρωπισμού του Ιδρύματος Henri La Fontaine  στο Βέλγιο. Έχει 
πραγματοποιήσει πάνω από 28 παγκόσμια και ευρωπαϊκά projects. Ειδικεύεται στην Φιλοσοφία της 
Γλώσσας, στην Ηθική, στην Φιλοσοφία για/με παιδιά, στη Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης, στη 
Φιλοσοφία των ανθρώπινων και παιδικών δικαιωμάτων, καταπιασμένη με την φιλοσοφική έρευνα 
και την δημοκρατική εκπαίδευση οργανώνει στην Αυστρία ετήσια Διεθνή Συνέδρια στη Φιλοσοφία 
για/με παιδιά www.kinderphilosophie.at. 
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Jacques Quintin, Έλενα K. Θεοδωροπούλου 
(με μία παρέμβαση από τον  Θανάση Χατζή*) 
 
«Να κάνουμε να μιλήσει αυτός/αυτή που μιλάει λίγο ή διαφορετικά: ό,τι απομένει είναι σώμα (να 
ακούς το ακατανόητο: ο μοχλός του σώματος)» 
 
Eίναι ένα εργαστήριο που μιλά για επαν-εκ-μάθηση: να ξανα-μάθουμε να κοιτάζουμε τα πράγματα 
και τα πρόσωπα. Ένα σώμα, όπως  η ασθένεια, ο πόνος και ο θάνατος, πριν  μετατραπεί σε 
αντικείμενο μελέτης ή λόγου, αποτελεί μια εμπειρία και ένα ζήτημα, τόσο για αυτόν που παλεύει με 
την ασθένεια όσο και για τους άλλους ανθρώπους, μάρτυρες της ασθένειας. Το ίδιο ισχύει και για 
την πράξη της φροντίδας: θα αναρωτηθούμε σχετικά με τη διπλή αυτή πράξη (του να φροντίζουμε 
και να μας φροντίζουν). Το να φροντίζουμε, σημαίνει  να ανατρέφουμε και να προστατεύουμε, αλλά 
τι; Πώς μπορούμε να υπάρξουμε και μάλιστα να είμαστε ευτυχισμένοι μέσα στην ασθένεια; Μέσα 
στη δυστυχία; Μπορεί κανείς να αγαπήσει τη ζωή παρόλα εκείνα που μπορούν να συντρίψουν ένα 
άτομο; Πρόκειται επομένως, για την προσπάθεια του να κάνουμε να μιλήσει εκείνο που μιλάει λίγο 
ή διαφορετικά, προκειμένου να φέρουμε στο φως το σώμα που υποφέρει, το σώμα που 
αντιστέκεται. Τελικά τι συμβαίνει με την αδυναμία μας; Δεν βρισκόμαστε τάχα σε μια αληθινή 
ελληνική τραγωδία; Θα επανέλθουμε τρόπον τινά στις ερωτήσεις του Καντ (τι είναι ο άνθρωπος; Τι 
είναι η ζωή; Σε τι μπορούμε να ελπίζουμε; Τι οφείλουμε να κάνουμε;). Τι είναι  εν τέλει αυτό που 
προκαλεί έκπληξη,  όταν παρατηρούμε ένα τέτοιο σώμα; Πρόκειται να διατρέξουμε, να διατρέξουμε 
ξανά και να ξηλώσουμε τη διαδρομή από το άτομο που δέχεται φροντίδα στο πρόσωπο που δίνει 
φροντίδα, προκειμένου να κατανοήσουμε τι σημαίνει να παρέχεις και να σου παρέχουν φροντίδα, τι 
προσφέρει αυτή η σχέση στα υποκείμενα και στην ίδια τη σχέση επίσης.  

Εδώ το βλέμμα, η φωνή, είναι συγχρόνως σώμα, λιγότερο από  σώμα, περισσότερο από  σώμα…  Οι 
λέξεις και οι λόγοι έχουν ενσαρκωθεί… 
 
Jacques Quintin 
e-mail: Jacques.Quintin@USherbrooke.ca 
http://www.usherbrooke.ca/bdethique/ressources-en-ethique/personnes-ressources/jacques-
quintin/ 
 
Διδάκτορας φιλοσοφίας του πανεπιστημίου Laval του Καναδά. Από το 2006, είναι καθηγητής κλινικής 
ηθικής στη Σχολή Ιατρικής & Επιστημών της Υγείας του Πανεπιστημίου Sherbrooke. Στο πλαίσιο της 
διδασκαλίας του ενδιαφέρεται για τα ζητήματα της παιδαγωγικής και για ερωτήματα σχετικά με τη 
θέση της αναστοχαστικότητας στη διαδρομή της επαγγελματοποίησης. Πιο συγκεκριμένα, μελετά το 
ζήτημα της σχέσης υποστήριξης, που βρίσκουμε τόσο στους κόλπους των επαγγελμάτων περίθαλψης 
όσο και στον κόσμο της εκπαίδευσης και που περιστρέφεται γύρω από το θέμα του ευ πράττειν με 
στόχο το ευ ζην και την αυτοπραγμάτωση, όσον αφορά το στοχασμό για την ανθρώπινη ζωή. Έχει 
δημοσιεύσει στις εκδόσεις Liber: Herméneutique et psychiatrie. Pouvoirs et limites du dialogue (2005). 
Éthique et toxicomanie. Les conduites addictives au cœur de la condition humaine (2013). Το 2015, 
ίδρυσε την Διεθνή Γαλλόφωνη Ένωση ηθικής της συμβουλευτικής και της ψυχικής υγείας.  
 
Έλενα K. Θεοδωροπούλου (βλ. supra) 

e-mail: theod@rhodes.aegean.gr  
 
 

 
 
Jan Masschelein 
e-mail: jan.masschelein@kuleuven.be 
 
«Πηγαίνοντας στο σχολείο: ο κόσμος στο χέρι, με τα πόδια» 
 
Θα μπορούσαμε να διατυπώσουμε την άποψη, ότι κάθε κοινωνία έχει να πραγματευτεί  τις 
υπαρξιακές και ανθρωπολογικές προϋποθέσεις με τις οποίες θα έρθει αντιμέτωπη, με την άφιξη των 
«νέων» ή των νέων γενεών (τις οποίες δεν θα έπρεπε απλώς να καταλάβουμε με όρους τρέχουσας 
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ηλικίας). Πολλές κοινωνίες ανταποκρίνονται (θηκαν) σε αυτό το γεγονός μέσω πρακτικών  μύησης 
και  κοινωνικοποίησης, αλλά ορισμένες  ανταποκρίνονται εξίσου μέσω της εκπαίδευσης, δηλαδή με 
το να πηγαίνουν αυτούς τους «νέους» στο σχολείο. Πρέπει να πάνε στο σχολείο. Αυτό, θα μπορούσε 
κανείς να πει, αποτελεί την παιδαγωγική απόκριση και γεννά την εικόνα του παιδαγωγού, ως 
εκείνου του προσώπου που συνοδεύει το παιδί στο σχολείο. Η ιδιαιτερότητα αυτής της 
παιδαγωγικής απόκρισης, είναι ότι στηρίζεται (1) στο μοναδικό και ριζοσπαστικό πιστεύω ότι τα 
ανθρώπινα όντα είναι όλα ίσα, ότι δεν έχουν κανένα φυσικό προορισμό και ότι οι πάντες μπορούν 
να μάθουν τα πάντα  και (2) στην απόφαση μιας κοινωνίας να θέσει επί τάπητος τις θεμελιώδεις 
γραμματικές των πρακτικών της. Είναι αυτή ακριβώς η παιδαγωγική πίστη και η κοινωνική απόφαση, 
που υλοποιούνται στο σχεδιασμό των σχολείων ως ιδιαίτερων τρόπων ενασχόλησης με τις νέες 
γενιές και ανάληψης της φροντίδας του κόσμου που τους αποκαλύπτεται. Στην παρουσίασή μου, θα 
διευκρινίσω πώς το «σχολείο» στην προοπτική αυτή δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως θεσμός (ο οποίος 
συχνά παραπέμπει σε ένα από-σχολειοποιημένο σχολείο), αλλά ως μια συγκεκριμένη «σχολαστική» 
μορφή συγκέντρωσης, δηλαδή ως μια διάταξη χρόνου - χώρου - ύλης πολύ ιδιαίτερα 
κατασκευασμένη  (συμπεριλαμβανομένων των αρχιτεκτονικών, των τεχνολογιών, των πρακτικών, 
των χειρονομιών, των μορφών), η οποία επιτρέπει να αναζητηθεί μια ιδιαίτερη σχέση με τον κόσμο 
και μια συγκεκριμένη εμπειρία δυνητικότητας και κοινότητας (στο να γίνονται τα πράγματα 
δημόσια). Θα δείξω ορισμένες από τις λειτουργίες της συγκεκριμένης αυτής μορφής συγκέντρωσης, 
ορισμένες από τις τεχνολογίες και τις τεχνικές που έχουν εφαρμοστεί και τον τρόπο με τον οποίο 
παρουσιάζουν τον κόσμο στο χέρι, με τα πόδια. Αυτό που διακυβεύεται δεν είναι μόνο πρόσωπα και 
πράγματα, αλλά και σώματα. Τέλος, θα προτείνω ότι σήμερα, αυτός ο πολύ ιδιαίτερος παιδαγωγικός 
τρόπος αντιμετώπισης του νέου βρίσκεται σε ανάγκη υπεράσπισης. Υπεράσπιση δεν σημαίνει ότι 
πρέπει να εκσυγχρονιστούμε ή να επαναστατήσουμε, αλλά να επαν-εφεύρουμε, να 
επανασχεδιάσουμε το «σχολείο». 
 
 
Καθηγητής της Φιλοσοφίας της Παιδείας και διευθυντής του Εργαστηρίου για την εκπαίδευση και την 
Κοινωνία  και μέλος της ερευνητικής ομάδας Εκπαίδευση, Πολιτισμός και Κοινωνία  στο  University of 
Leuven του Βελγίου. Βασικές περιοχές άσκησης του έργου του είναι η εκπαιδευτική φιλοσοφία και η 
κριτική και κοινωνική θεωρία. Η τρέχουσα ερευνητική του δραστηριότητα επικεντρώνεται στον 
δημόσιο ρόλο και το νόημα των σχολείων και των πανεπιστημίων, σε μία σύγχρονη προσέγγιση με 
κατεύθυνση τη χειραφέτηση και στη βάση της “χαρτογράφησης” και του “περίπατου” ως 
ερευνητικών πρακτικών. 
Ανάμεσα στις δημοσιεύσεις του: 
Co-authored (with Maarten Simons): Globale Immunität. Ein kleine Kartographie des Europaischen Bildungsraum 
(2005); Jenseits der Exzellenz. Eine kleine Morphologie der Welt-Universität. (2010) and In defence of the school. 
A public issue. (2013, free downloadable: http://ppw.kuleuven.be/ecs/les). They co-edited The learning society 
from the perspective of governmentality (2007) and Rancière, Public Education and the Taming of Democracy. 
(2011). 

 
 

 
 
Daniel Gaivota, Walter Kohan 
 
«Νομαδισμός και διαφορά σε ένα σχολείο που ταξιδεύει (ή σε ένα σχολείο-ταξίδι)» 
 
Με ποιούς πιθανούς τρόπους μπορεί κανείς να συσχετίσει ή να παρομοιάσει το ταξίδι με το σχολείο; 
Μπορεί ένα ταξίδι να διαπαιδαγωγήσει; Μπορεί το σχολείο να επιτρέψει τη μετα-κίνηση, τη μετα-
τόπιση; Αν σκεφτούμε το σχολείο ως ένα χώρο συναντήσεων, αν το αντιληφθούμε ως γόνιμο έδαφος 
για να συμβούν πράγματα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάτι συντελείται εκεί, ότι κάτι εκεί πέρα 
γίνεται αντικείμενο εμπειρίας. Πώς όμως αποκτούμε εμπειρία; Το εργαστήριο σκοπεύει να εξετάσει 
αυτές τις δυο έννοιες σε μια ριζωματική σχέση (μπορούμε να σκεφτούμε ένα σχολείο που είναι 
ταξίδι εν τω γίγνεσθαι; Ή ένα ταξίδι που είναι σχολείο εν τω γίγνεσθαι;), καθώς θα αναλύουμε και θα 
αποκτούμε εμπειρία των ντελεζιανών εννοιών του νομαδισμού και της διαφοράς. Ο Deleuze δε 
σχετίζει το νομαδισμό με την κίνηση, αλλά με την ταχύτητα. Ορίζει από κοινού με τον Guattari την 
ταχύτητα ως τον απόλυτο χαρακτήρα ενός σώματος, τα μη αναγώγιμα μέρη (άτομα) του οποίου 
καταλαμβάνουν ή γεμίζουν έναν επίπεδο χώρο σαν ανεμοστρόβιλος, με την πιθανότητα να κινηθούν 
σε σμήνη με ορμή προς τα έξω οποιαδήποτε στιγμή. Υπό αυτή την έννοια, το να σκεφτούμε τον ρόλο 
της επιτάχυνσης και της ταχύτητας στο σχολείο και στο ταξίδι (ιδωμένα ως ανάλογες χρονικότητες), 
ίσως μας βοηθήσει να βρούμε τον εν/μετα-τοπισμό του σώματος σε αυτή τη σχέση. 
 

http://ppw.kuleuven.be/ecs/les


 

 

 
 
Daniel Gaivota 
e-mail: danielgaivota@yahoo.com.br 

Πτυχιούχος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Federal του Ρίο ντε Τζανέιρο και μεταπτυχιακός 
φοιτητής στην Εκπαίδευση στο University of the State του Ρίο ντε Τζανέιρο, ερευνά τη σχέση 
ανάμεσα στην παιδική ηλικία, τη σκέψη και την κίνηση. Πιστεύει πως αν μπορούσαμε να 
κατοικήσουμε το σχολείο όπως κατοικούμε το ταξίδι, θα μπορούσαμε να κάνουμε μία πραγματική 
μετατόπιση στην εκπαίδευση. 
 
Walter Omar Kohan 
e-mail: wokohan@gmail.com 
https://uerj.academia.edu/WalterKohan/CurriculumVitae 

 
Διδάκτορας του Ιβηροαμερικανικού Πανεπιστημίου του Μεξικού, έχει ολοκληρώσει τις 

μεταδιδακτορικές σπουδές του στο Πανεπιστήμιο  Paris 8. Επί του παρόντος, είναι καθηγητής 

Φιλοσοφίας της Παιδείας στο  Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ). Ερευνητής στο Εθνικό 

Συμβούλιο Ερευνών Επιστημονικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Βραζιλίας (CNPq) και στο Ίδρυμα 

Υποστήριξης της Έρευνας του Río de Janeiro (FAPERJ). Υπήρξε Διευθυντής του Κέντρου Φιλοσοφικών 

Σπουδών της Παιδικής Ηλικίας (UERJ, από το 2003), Πρόεδρος του Διεθνούς Συμβουλίου για τη 

Φιλοσοφική Έρευνα με τα Παιδιά (ICPIC) για την περίοδο 1999-2001 και μέλος του ιδίου Συμβουλίου 

από το 2002. Διευθυντής επίσης διεθνών προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας της Βραζιλίας. 

Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής στα Περιοδικά: Thinking. The Journal of Philosophy for 

Children. Educação em Revista (Minas Gerais, Brazil). Educação e Filosofia (Uberlândia, Brazil). 

Educação & Sociedade (Campinas, Brasil). Asia Pacific Education Review. Ensayo y Error (Venezuela). 

Cuestiones de Filosofía (Tunja, Colombia). Diotime L´Agora. Revue Internationale de didactique de la 

philosophie (Montpellier, France). Revista Teias (Rio de Janeiro, Brazil). Συνεκδότης του Περιοδικού 

Παιδική Ηλικία και Φιλοσοφία, Έκδοση του Διεθνούς Συμβουλίου για την Φιλοσοφία για παιδιά 

(www.periodicos.proped.pro.br). Επισκέπτης Καθηγητής στα Πανεπιστήμια: Πανεπιστήμιο του 

Bergamo, Ιταλία), Πανεπιστήμιο της Χιλής, Πανεπιστήμιο Paris 8, Εθνικό Πανεπιστήμιο της Salta 

/Αργεντινή, Εθνικό Πανεπιστήμιο La Plata (Αργεντινή), Πανεπιστήμιο La Serena (Χιλή, 1996), 

Ιβηροαμερικανικό Πανεπιστήμιο (Puebla, Μεξικό), Πανεπιστήμιο Montclair.  

Aνάμεσα στις δημοσιεύσεις του: 
Infancia. Entre Educación y Filosofía (Barcelona: Laertes, 2004), Filosofía: la paradoja de aprender y  enseñar 

(Buenos Aires: Libros del Zorzal, 2008), Sócrates. El enigma de enseñar (Buenos Aires: Biblos, 2009) Y Filosofía y 

educación. La infancia y la política como pretextos (Caracas: FUNDARTE, 2011). Philosophy and Childhood: Critical 

Perspectives and Affirmative Practices. (Palgrave, 2014). Childhood, education and philosophy: new ideas for an 

old relationship (Routledge, 2015). The inventive Schoolmaster (Sense, 2015). Socrate. Enseigner, ce paradoxe 

(L´Harmattan, 2013). La filosofia come paradosso. Apprendere e insegnare a partire da Socrate (Aracne, 2014). 

Filosofia com bambini (Liguori, 2013, con Vera Walksman). Infanzia e filosofia (Perugia: Morlacchi Editore, 2006). 

 
 
 

 
 
Marina Santi 
e-mail: marina.santi@unipd.it 
 
«Eνσωμάτωση στο απροσδόκητο: ο αυτοσχεδιασμός ως μορφή της αναπτυξιακής «πολύπλοκης 
σκέψης» 
 
Το εργαστήριο χωρίζεται σε δύο τομείς, με στόχο να αντιμετωπίσει δύο κύρια σημεία εστίασης: τον 
αυτοσχεδιασμό, ως έκφραση του ανθρώπινου γνωστικού εποικοδομητισμού και ως μορφή  
προσαρμοστικής / αλλοπροσαρμοστικής ανθρώπινης παρέμβασης στο περιβάλλον, προνομιακή 
επιπλέον μορφή “πολύπλοκης σκέψης”, ως συνιστώσες της οποίας  ο Lipman (2003) θα αναγνωρίσει 
τα  τρία “C” –  [critical, creative and caring thinking] κριτική σκέψη, δημιουργική σκέψη και σκέψη 
φροντίδας – καθώς ενσωματώνονται και εφαρμόζονται από κοινού στο πλαίσιο της αναπτυξιακής 
κατεύθυνσης. Τονίζεται επίσης, η διάσταση της ενσωμάτωσης της εμπειρίας αυτοσχεδιασμού, ώστε 
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να αναγνωριστεί ο ρόλος των διαθέσεων του σώματος μέσα στη διαλογική σχέση, όπου η 
σταθερότητα της ταυτότητας βρίσκεται πάντα σε διακινδύνευση. 

Το θεωρητικό πλαίσιο περιλαμβάνει ένα δίκτυο τριών σημαντικών, αλληλένδετων ερευνητικών 
προοπτικών,  οι οποίες επανεξετάζονται αμοιβαία, ώστε να αναδείξουν την πολυπλοκότητα της 
αυτοσχεδιαστικής διαδικασίας και συμπεριφοράς. Μια πρώτη οπτική αναφέρεται σε μελέτες για τη 
θεωρία του αυτοσχεδιασμού και της αυτοσχεδιαστικής πρακτικής, στην οποία συγκλίνουν 
διαφορετικές προσεγγίσεις και πεδία λαμβάνοντας υπόψη τις οντολογικές, γνωστικές  και 
επιτελεστικές της διαστάσεις.  

Μια δεύτερη προοπτική αντιλαμβάνεται τον αυτοσχεδιασμό ως μορφή υψηλότερης τάξης σκέψης 
συνδέοντας  την αυτοσχεδιαστική γνωστική λειτουργία με δεξιότητες, όπως ο αναστοχαστικός 
συλλογισμός, η κριτική σκέψη, η μεταγνώση, οι συναισθηματικές και σχεσιακές δεξιότητες και  η 
δημιουργικότητα. Μέσα σε αυτή την προοπτική,  η “πολύπλοκη” προσέγγιση για την ανώτερη τάξης 
σκέψη, όπως την προτείνει ο Lipman (2003),  κατέχει  πλεονεκτική  θέση, στη βάση της υπόθεσης ότι 
η τριγωνοποίηση, την οποία και  αξιοποιεί, είναι χρήσιμο μοντέλο σχηματοποίησης, προκειμένου να 
κατανοήσουμε και να επανεξετάσουμε το εννοιολογικό και πραγματιστικό πολυδιάστατο του 
αυτοσχεδιασμού.  

Μια τρίτη προοπτική έρευνας αφορά στο πεδίο των μελετών σχετικά με την κατάρτιση και την 
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και όσων ασχολούνται με εκπαιδευτικές πρακτικές, καθώς και στις 
δεξιότητες που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε ένα ανανεωμένο “προφίλ του/της εκπαιδευτικού” στις 
σύγχρονες κοινωνίες. Συγκεκριμένα, τόσο η έννοια όσο και η πρακτική του αυτοσχεδιασμού θα 
αναδείκνυαν θεμελιώδεις διαστάσεις της διδακτικής τεχνογνωσίας, ιδωμένης ως καλού ελέγχου   
μυαλού / σώματος  κατά την αναστοχαστική εμπειρία, διάθεσης ακρόασης, ανοικτότητας στη 
διακινδύνευση και στην  αλλαγή στάσεων κατά την αντιμετώπιση των απροσδόκητων προκλήσεων 
της καθημερινής εκπαιδευτικής πρακτικής. 
 
 
Καθηγήτρια στη Διδακτική και στην Ειδική Αγωγή στο τμήμα της Φιλοσοφίας,  Κοινωνιολογίας,  

Παιδαγωγικής και Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου της Πάδοβα. Ερευνητικά 

ασχολείται με τον διάλογο και την επιχειρηματολογία, τις διδακτικές μεθοδολογίες, την παιδαγωγική 

της διαφορετικότητας και της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Eξειδικεύει τις έρευνές της στη 

συζήτηση στην τάξη, τόσο ως μέθοδο όσο και ως συγκείμενο για την ανάπτυξη διανοητικών 

δεξιοτήτων και αναστοχαστικών ικανοτήτων ανώτερης τάξης. Είναι ειδική στο πεδίο της 

“Φιλοσοφίας για Παιδιά”, όπου έχει πραγματοποιήσει ένα ευρύ φάσμα εμπειρικής έρευνας για την 

αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της φιλοσοφικής πρακτικής σε κοινότητες έρευνας με σκοπό  

νσ οικοδομηθούν συμπεριληπτικά περιβάλλοντα. Ασχολείται επίσης με τον αυτοσχεδιασμό ως 

εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία, μία νέα μεταφορά ώστε να ξανασκεφτούμε την 

εκπαίδευση για την κριτική, δημιουργική και εμφρόντιδα σκέψη. 

Aνάμεσα στις δημοσιεύσεις της: 
Santi M. (2010), (Ed.), Improvisation Between Techinque and Spontaneity, Cambridge Scholar Publisher. Santi M. 
(2009), Philosophers go to school. Some Constraints and Shared Remarks, in E. Marsal, T. Dobashi, B. Weber 
(Eds.), Children Philosophize Worldwide, Peter Lang, 527-542. Santi M. (2007), Democracy and inquiry. The 
internalization of collaborative rules in a community of philosophical discourse, in D. Camhy, Philosophical 
foundations of innovative learning, Saint Augustin: Academia Verlag, 110-123 Santi M. (2007), Fare filosofia in 
classe. Un approccio dialogico ispirato alla teoria dell’attività, in L. Illetterati (a cura di), Insegnare filosofia, 
Novara: UTET, pp. 94-117. Santi M. (2006), Ragionare con il discorso. Il pensiero argomentativo nelle discussioni in 
classe, Nuova Edizione, Napoli: Liguori. Santi M. (2006), Costruire comunità di integrazione in classe, Lecce: Pensa. 
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Christoph Wulf, Φανή Παραφόρου 

«Σωμάτωση: Η δημιουργία σωματικής γνώσης σε μιμητικές διαδικασίες» 

Σε μεγάλο βαθμό, η πολιτισμική μάθηση είναι μιμητική μάθηση, η οποία με τη σειρά της βρίσκεται 
στο επίκεντρο πολλών διαδικασιών εκπαίδευσης και εκπαίδευσης του εαυτού. Απευθύνεται σε 



 

 

άλλους ανθρώπους, κοινωνικές ομάδες και πολιτισμικές κληρονομιές και διασφαλίζει το να 
παραμείνουν ζωντανές. Η μιμητική μάθηση είναι μια μορφή μάθησης μέσω των αισθήσεων, 
βασισμένη στο σώμα και σε αυτήν οι εικόνες, τα σχήματα και οι κινήσεις που είναι απαραίτητες για 
την επιτέλεση των δράσεων, είναι αντικείμενα μάθησης. Αυτή η σωμάτωση είναι υπεύθυνη για τις 
μακροπρόθεσμες συνέπειες που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε όλα τα κοινωνικά και 
πολιτισμικά πεδία. Οι μιμητικές διαδικασίες δημιουργούν τόσο ομοιότητες με αλλά και διαφορές 
αναφορικά με τις περιστάσεις ή τα άτομα με τα οποία σχετίζονται. Με το να συμμετέχουν σε 
ζωντανές πρακτικές άλλων, οι άνθρωποι διευρύνουν τον εκάστοτε ζωτικό τους χώρο και 
δημιουργούν για τον εαυτό τους νέους τρόπους εμπειρίας και δράσης. Η δεκτικότητα και η 
δραστηριότητα αλληλοεπικαλύπτονται. Σε όλους τους τομείς ανθρώπινης ύπαρξης οι τελετουργίες 
και οι χειρονομίες είναι σημαντικές για τη μιμητική ανάπτυξη της σωματικής γνώσης. Η σωματωμένη 
γνώση είναι απαραίτητη στη θρησκεία, στην πολιτική, στην οικονομία, στην επιστήμη, στις 
οικογένειες και στην εκπαίδευση. Μας βοηθά να συναναστραφούμε με τη διαφορά και την 
ετερότητα και να δημιουργήσουμε μια αίσθηση κοινότητας και κοινωνικών σχέσεων. Μας επιτρέπει 
επίσης, να αποδώσουμε νόημα και  δομή στις ανθρώπινες σχέσεις. Η τελετουργική γνώση 
διευκολύνει εξίσου τόσο τη συνέχεια όσο και την αλλαγή, καθώς και την εμπειρία μετάβασης και 
υπέρβασης. 

Christoph Wulf 
e-mail: christoph.wulf@fu-berlin.de 
 
Καθηγητής Ανθρωπολογίας και Φιλοσοφίας της Παιδείας του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του 
Βερολίνου. Στο ίδιο Πανεπιστήμιο, είναι συνιδρυτής του Διεπιστημονικού Κέντρου Ιστορικής 
Ανθρωπολογίας, μέλος της ερευνητικής ομάδας «InterArts», του Κέντρου Συνεργατικής Έρευνας 
(SFB) «Κουλτούρες της Επιτέλεσης» και της Ερευνητικής Ομάδας Αριστείας «Languages of emotion» 
στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου. Του απονεμήθηκε ο τίτλος του Καθηγητή Honoris Causa 
του Πανεπιστημίου του Βουκουρεστίου για τις εργασίες του στην Ανθρωπολογία και 
δραστηριοποιείται ως αναπληρωτής διευθυντής της Εταιρείας Ιστορικής Ανθρωπολογίας, ιδρυτής 
της επιτροπής Ανθρωπολογίας της Εκπαίδευσης της Γερμανικής Εταιρείας για τις Επιστήμες της 
Εκπαίδευσης, αναπληρωτής πρόεδρος της γερμανικής επιτροπής της UNESCO και μέλος του 
Συμβουλίου του Κέντρου Διεθνούς Έρευνας για τις πολιτισμικές επιστήμες (Βιέννη). Από το 1992 και 
μετά, είναι Διευθυντής του Paragrana: Internationale Zeitschrift für Historische Anthropologie και 
μέλος της επιστημονικής επιτροπής πολλών διεθνών περιοδικών. Συν-διευθυντής του „Zeitschrift für 
Erziehungswissenschaft“, και των σειρών Historische Anthropologie“ (από το 1988 και μετά), 
„European Studies in Education“ (από το 1995 και μετά) και „Pädagogische Anthropologie“ (από το 
1996 και μετά). Έχει γράψει, συγγράψει ή εκδώσει πάνω από 100 βιβλία και τίτλοι του έχουν 
μεταφραστεί σε 20 γλώσσες. Οι βασικοί τομείς έρευνάς του είναι: ιστορική και πολιτισμική 
ανθρωπολογία, ανθρωπολογία της εκπαίδευσης, τελετουργίες, χειρονομίες, συναισθήματα, 
φαντασία, διαπολιτισμική επικοινωνία, μίμηση, αισθητική, επιστημολογία.Έχει διατελέσει ερευνητής 
και επισκέπτης καθηγητής σε πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα στις ακόλουθες χώρες, 
μεταξύ άλλων: Ηνωμένες Πολιτείες, Ολλανδία, Αγγλία, Γαλλία, Σουηδία, Αυστρία, Ιταλία, Δανία, 
Ρωσία, Βραζιλία, Κίνα, Ιαπωνία και Ινδία. 
 
Φανή Παραφόρου (βλ. supra)  
e-mail: fani.outis@gmail.com  
 
 

 
 
Έλενα K. Θεοδωροπούλου, Έλενα Νικολακοπούλου 
 
«Mιλώντας για Φιλοσοφ-Alia» 
 
Η  στήλη «ΦιλοσοφAlia”  της ιστοσελίδας του «Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη 
Φιλοσοφία» (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.) [http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff/default.aspx?Menu=6&Show=static], 
μέσα από τη παρουσίαση παραδειγμάτων της φιλοσοφίας σε συνεχή κίνηση στο χώρο και στο χρόνο, 
περιηγείται μορφές και τρόπους με τους οποίους φαίνεται/συνηθίζεται να εμφανίζεται η φιλοσοφία 
ή αυτό που θεωρούμε ότι είναι (η) φιλοσοφία. Tο ερώτημα σχετικά με το τι, το πώς, το πού, το πότε 
είναι (η) φιλοσοφία, την μεταφέρει δύσκολα αλλά φαντασμαγορικά μέσα από μορφές που τις 
αρνείται και την αρνούνται, ακριβώς διότι θα ήταν (η) φιλοσοφία (τους). Η περιήγηση αυτή θα μας 
επιτρέψει να -θέσουμε το ερώτημα σχετικά με την εν-σωμάτωση/-σεις της φιλοσοφίας, την 
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ενσώματη φιλοσοφία, τη σχέση της με τα σώματα-που-τη-φέρουν και τον τρόπο με τον οποίο τη 
φέρουν. εάν τελικά, έχει σημασία το σώμα (να τίθεται ερώτημα περί του σώματος) ενόσω 
αναγνωρίζουμε τρόπους να υπάρχει ή να λέγεται η φιλοσοφία. Εάν το σώμα είναι α-διάφορο  για τη 
φιλοσοφία ή για τις μεταφορές της, εάν αυτό είναι ο (αναγκαίος/μη αναγκαίος) φορέας της, τα 
φιλοσοφ-Alia θέτουν το ερώτημα περί των τρόπων εμφάνισης της φιλοσοφίας, πλην όμως το 
ερώτημα εμπεριέχει με ενοχλητικό τρόπο το ερώτημα περί του σώματος, ενόσω αυτές εμφανίζονται. 
Πώς φιλοσοφία δίχως σώμα; Και τι σημαίνει αυτό το sine qua non ή το cum eo? 
 
Έλενα K. Θεοδωροπούλου (βλ. supra) 

e-mail: theod@rhodes.aegean.gr  
 
Έλενα Νικολακοπούλου (βλ. supra) 

e-mail: elena_nikolakopoulou@hotmail.com 

 
 

 
 
Gabriele Maria Weigand 
 e-mail: weigand@ph-karlsruhe.de 

 
«Ο Pestalozzi και η επικαιρότητα: Η σωματική και ηθική εκπαίδευση αντιμέτωπη με καταστάσεις  
φτώχειας και πόνου» 
 
Σε κατάσταση φτώχειας και καταπόνησης από την πείνα, μια διανοητική εκπαίδευση δεν είναι 
επιτεύξιμη – περισσότερο μετρούν οι ανάγκες του σώματος. Αυτό  έδειξε με τρόπο παραδειγματικό ο 
παιδαγωγός Heinrich Pestalozzi στην περίφημη επιστολή του Stans. Σήμερα,  αντιμέτωποι καθώς 
είμαστε, με την κατάσταση των προσφύγων, αυτές οι ιδέες που περιγράφονται στη συγκεκριμένη 
επιστολή, είναι πιο επίκαιρες από ποτέ. 

Ο Heinrich Pestalozzi, μαθητής του Rousseau, ανέλαβε την υποχρέωση να διευθύνει ένα 
ορφανοτροφείο στο Stans, ένα χωριό της γερμανόφωνης Ελβετίας, το φθινόπωρο του 1798. Ο 
γαλλικός στρατός του Διευθυντηρίου είχε μόλις καταστρέψει την πολιτεία του Nidwal. Εναπόκειτο 
στον Pestalozzi η φροντίδα και η εκπαίδευση των παιδιών της περιοχής που ήταν φτωχά και άσχημα 
μεγαλωμένα. Λίγους μήνες μετά την περιπέτεια του, περιγράφει τις πλούσιες εμπειρίες του με αυτά 
τα παιδιά στέλνοντας μια επιστολή σε φίλο του.  

Στο εργαστήριο θα συζητήσουμε για το πώς να χειριστεί κανείς αυτή την κατάσταση όσο και για τις 
σκέψεις που αναπτύχθηκαν από τον Pestalozzi στην επιστολή του, καθώς αυτή αναδεικνύει τους 
δεσμούς μεταξύ παρελθόντος και παρόντος, αλλά και μεταξύ ηθικής και σωματικής αγωγής. 

 

Καθηγήτρια της Φιλοσοφίας της Παιδείας στο Πανεπιστήμιο της Καρλσρούης. Επισκέπτρια 
Καθηγήτρια στα Πανεπιστήμια: Paris 8, Paris 7, της Brasilia (Βραζιλία), του Cali (Koλομβία), της 
Κολούμπια, Valdosta της Georgia (ΗΠΑ). Ερευνητικά Θέματα: Ανθρωπολογία και Φιλοσοφία της 
Εκπαίδευσης, Εκπαίδευση για Χαρισματικά Άτομα, Διαπολιτισμικές Σπουδές, Βιογραφική Έρευνα. 
Μέλος της Γερμανικής Εταιρείας της Επιστήμης της Εκπαίδευσης («Deutsche Gesellschaft für 
Erziehungswissenschaft»), της επιστημονικής επιτροπής του «Bibliothèque européenne des Sciences 
de l’éducation» (Armand Colin), της επιστημονικής επιτροπής στα πρδκ.: Dossiers pédagogiques, 
Revue des Sciences de l' education και είναι μέλος της SOPHIED (Société de la Philosophie de 
l’Education). 
Ανάμεσα στις δημοσιεύσεις της: 
Solzbacher, C., Weigand, G., Schreiber, P., 2015: Begabungsförderung kontrovers? Konzepte im Spiegel der 

Inklusion. Weinheim/Basel: Beltz. Weigand, G., Hackl, A., Müller-Oppliger, V., Schmid, G., 2014: Personorientierte 

Begabungsförderung. Eine Einführung in Theorie und Praxis. Weinheim/Basel: Beltz. Hoyer, T, Haubl, R, Weigand, 

G., (Ed.) 2014: Sozio-Emotionalität von hochbegabten Kindern. Wer sie sind - was sie bewegt - wie sie sich 

entwickeln. Weinheim/Basel: Beltz, Egloff, B., Friebertshäuser, B. & Weigand, G. (Ed.) 2013. Interkulturelle 

Momente in Biografien –Spurensuche im Kontext des Deutsch-Französischen Jugendwerks. Münster: Waxmann, 

Hess, R., Mutuale, A. & Weigand, G. (Ed.) 2013. Le moment interculturel dans la biographie. Paris: Théraèdre. 
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Walter Kohan, Daniel Gaivota 
 
«Σκέφτομαι με τον Ζαρατούστρα: γίνομαι καμήλα! γίνομαι λιοντάρι! γίνομαι παιδί!» 
 
Σε αυτό το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί σειρά σωματικών ασκήσεων, βασισμένων στον “Πίνακα 
των Δράσεων Basci” του Ricardo Sassone, Αργεντινού φιλοσόφου και δραματουργού. Στους /στις 
συμμετέχοντες/ουσες θα δοθεί η ενότητα “ Οι τρεις μεταμορφώσεις” από τον Ζαρατούστρα του 
Nietzsche. Θα προσπαθήσουν, στη συνέχεια, να μετατρέψουν σε σωματική  κίνηση οποιονδήποτε 
από τις τρεις μεταμορφώσεις. Θα ακολουθήσει ένας διάλογος σε σχέση με την εμπειρία του 
σώματος.  
 
Walter Omar Kohan (βλ. supra) 

e-mail: wokohan@gmail.com 
https://uerj.academia.edu/WalterKohan/CurriculumVitae 

 

Daniel Gaivota (βλ. supra) 

e-mail: danielgaivota@yahoo.com.br 

 

28/5/2016 

 
 
Φανή Παραφόρου, Αλεξάνδρα Σιδερίδου 
 
«Γραφή και σώμα – η επιγραφή ως παράδειγμα» 
 
Οι αρχαίες επιγραφές αποτελούν κατεξοχήν αντικείμενα πολιτισμικού ενδιαφέροντος, ενώ 
ταυτόχρονα μπορεί να λειτουργούν, μέσω της γραφής, της εικόνας και του χώρου, ως πολύπλοκα 
τέχνεργα. Η έρευνα γύρω από τις επιγραφές, όπως για παράδειγμα αυτές που είναι χαραγμένες στις 
επιτύμβιες στήλες, συχνά έχει επικεντρωθεί είτε στη γραφή και άρα στην οπτική διάσταση των 
επιγραφών, αντιμετωπίζοντάς τες ως μορφές διαμεσικότητας, είτε στη χωρικότητά τους, 
αντιμετωπίζοντάς τες ως τρισδιάστατα φιλοτεχνήματα. Η εισήγησή μας εκκινεί από μια πρωταρχική 
λειτουργία των επιγραφών, τη σημειο-γραφία: το συνονθύλευμα γραφικών ή/και οπτικών σημείων 
σε υλικό σώμα∙ έχοντας συνείδηση της κατάχρησης του όρου «σώμα» στην προηγούμενη 
διατύπωση, το βασικό επιχείρημα της εισήγησης συνίσταται στο ότι αυτή ακριβώς η συνύφανση 
μεταξύ γραφής και ύλης που προσδιορίζει ένα τέχνεργο ή καλλιτέχνημα ως επιγραφή, καθιστά 
εφικτή τη σύνδεση μεταξύ αρχαίων επιγραφών και παραλλαγών τους στη μοντέρνα τέχνη. Ωστόσο, η 
παρούσα εισήγηση δεν προτίθεται να επιχειρηματολογήσει στη βάση της ιστορικής συνέχειας μιας 
μορφής αλλά μέσα από την αναγωγή των επιγραφών σε εκδοχές πολυτροπικότητας, να αναζητήσει 
τη «σωματική» τους διάσταση, να διερευνήσει δηλαδή εικαστικές (ανα)παραστάσεις σωμάτων στις 
επιγραφές και να ασχοληθεί με τη σημειολογία τους, να αναζητήσει αναφορές του σώματος ως 
μοτίβου στα κείμενα των επιγραφών και να σχολιάσει τη σημασιολογία τους, αλλά και να ανιχνεύσει 
επιτελέσεις του σώματος, τόσο μέσα από τα κείμενα, όσο και από την ίδια την υλική κατασκευή και 
‘εγκατάσταση’ των επιγραφών. 
 
Φανή Παραφόρου (βλ. supra) 
e-mail: fani.outis@gmail.com  
 
Αλεξάνδρα Σιδερίδου 
e-mail: al_sideridou@yahoo.fr 

Απόφοιτος του τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας και Υποψήφια Διδάκτορας της Ιστορίας της Τέχνης 

και Αρχαιολογίας του Université Rennes 2 της Γαλλίας. Κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων στις 

επιστήμες της Αγωγής (Université Rennes 2 και Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας). Φιλόλογος εδώ 

και 11 χρόνια σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και της Γαλλίας. Mέλος της ομάδας έρευνας 

του Εργαστηρίου «Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία» (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.), του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου. Εξετάστρια ελληνικής γλώσσας στο CNED του Υπουργείου Παιδείας της 

Γαλλίας και Αντιπρόεδρος του Αρχαιολογικού Συλλόγου L’Aspis. 

mailto:wokohan@gmail.com
https://uerj.academia.edu/WalterKohan/CurriculumVitae
mailto:danielgaivota@yahoo.com.br
mailto:fani.outis@gmail.com
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Αλέξιος Πέτρου 
e-mail: abaris@primehome.com 
 
«Η φυσιολογία του υποκειμένου: ένας συμβολισμός για το μάτι» 
 
Σε απόλυτη αντίθεση με τη σύγχρονη φιλοσοφία, που από τον Descartes μέχρι τον Hegel φαίνεται να 
αποδέχεται την πρωτοκαθεδρία του σκεπτόμενου υποκειμένου ή της συνείδησης ως του ενωτικού 
εκείνου πεδίου ή υποστρώματος της ταυτότητας που καθορίζει και στηρίζει την ύπαρξη του κόσμου, 
το «υποκείμενο» για τον Nietzsche δεν είναι τίποτε άλλο από μια μυθιστορία, μια πίστη που αν και 
μπορεί να είναι ωφέλιμη για τη ζωή, παραμένει μια μυθιστορία, μια διερμήνευση, αλλά όχι ένα 
απόλυτο γεγονός ή μια αλήθεια. Ωστόσο, σύμφωνα με τον φιλόσοφο, η κεντρική σημασία που 
αποδίδεται στην ιδέα του «υποκειμένου» από τη σύγχρονη σκέψη είναι ένα γενικότερο σύμπτωμα 
μηδενισμού που, ήδη από την εποχή του Πλάτωνα, θέλει να εντάσσει τον αληθινό κόσμο στη σφαίρα 
μιας «αιώνιας» και σχεδόν θείας ταυτότητας, η οποία μπορεί να γίνει προσιτή μονάχα από την 
καθαρή σκέψη, υποτιμώντας με αυτόν τον τρόπο τη σφαίρα των αισθήσεων, της πραγματικότητας 
και της ροϊκότητας των βιωμένων φαινομένων. Αντίθετα με την πλατωνική άποψη, η νιτσεϊκή δεν 
αντιλαμβάνεται το «υποκείμενο» ως κάτι που ενώνει ή υποστηρίζει, αλλά θέτει την έννοια «του 
υποκειμένου ως πολλαπλότητας», την οποία και ερμηνεύει μέσα από το φαινόμενο του ζωντανού 
σώματος, ως μια θεμελιώδη και αναπόφευκτη «αλήθεια».  

Έτσι, η πίστη σε ένα μόνιμο ή αιώνιο «Εγώ» που υπερβαίνει και ξεπερνά την κάθε έγχρονη εμπειρία 
και που καθιστά το «υποκείμενο» μια απλή μυθιστορία, σύμφωνα με τον φιλόσοφο, δεν μπορεί 
παρά να είναι μια προσωρινή στιγμή του Είναι που η βούληση για δύναμη θέλει να υπερβεί, 
επιχειρώντας να ενισχύσει τη δύναμη του ζωντανού σώματος και να μεταβεί σε μια άλλη στιγμή, μια 
νέα μυθιστορία, μια άλλη προοπτική, ένα άλλο «υποκείμενο». Μια τέτοια σύλληψη καταργεί 
οποιαδήποτε πίστη σε ένα αιώνιο «Εγώ» που βρίσκεται πέραν της στιγμής του γίγνεσθαι. Με τον 
τρόπο αυτό, η έγχρονη επιβεβαίωση της ταυτότητας του Εγώ,  μας παρέχει την ευκαιρία για μια πιο 
ατομιστική θεώρηση του «υποκειμένου»: το υποκείμενο δεν είναι τίποτα άλλο από τη στιγμή, είναι 
έγχρονο και πεπερασμένο, ενώ ταυτοχρόνως είναι καταδικασμένο να περιπίπτει στη λησμονιά του 
Είναι σε κάθε επόμενη στιγμή. Η θεώρηση του υποκειμένου ως πολλαπλότητας είναι τόσο ακριβής 
που δεν μας αφήνει κανένα περιθώριο για μεταφυσική παρηγοριά ή γαλήνη, αλλά που αντιθέτως 
μας εκθέτει στη διονυσιακή υπερβολή της ίδιας της διονυσιακής ζωής και που μας διαμελίζει, παρά 
το γεγονός ότι ταυτοχρόνως δημιουργεί εκείνες τις αναγκαίες συνθήκες για την αναγέννησή της 
μέσω της ανάδυσης του απολλώνιου. 

Στο εργαστήρι θα συζητήσουμε τη νιτσεϊκή κριτική για το «υποκείμενο» στη Δυτική σκέψη και θα 
επιχειρήσουμε να ερμηνεύσουμε την έννοια του «υποκειμένου ως πολλαπλότητας» (ΒΔ, §490). Η 
προσοχή μας θα εστιαστεί σε ορισμένους από τους αφορισμούς της Βούλησης για Δύναμη. Όπως 
υποστηρίζει ο Nietzsche, η σκέψη, ως ερμηνεία, είναι μια πράξη που δεν αναλαμβάνεται από ένα 
ενικό «υποκείμενο», αλλά από μια πολύ πιο σύνθετη και μυστήρια συνέργεια ενστίκτων και 
δυνάμεων κυριαρχίας, που όλα μαζί συνιστούν το φαινόμενο του ζωντανού σώματος.  
 
 
Ο Αλέξιος Πέτρου, διδάκτορας φιλοσοφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είναι 
αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας όπου διδάσκει φιλοσοφία της εκπαίδευσης, 
της γλώσσας και του πολιτισμού. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα στρέφονται γύρω από τη 
φιλοσοφία της εκπαίδευσης, τη γερμανική φιλοσοφία του 19ου αιώνα, την Αισθητική, τη φιλοσοφία 
της γλώσσας αλλά και τη νεοπλατωνική φιλοσοφία. Μεταξύ άλλων έχει γράψει το βιβλίο,  «Το 
πέρασμα του Νίτσε: Αλήθεια, Τέχνη και Πολιτισμός» (εκδ. Ζήτρος, 2007), έχει μεταφράσει και 
επιμεληθεί τρία βιβλία του νεοπλατωνικού Ιαμβλίχου [Περί του πυθαγορικού βίου (2001), 
Προτρεπτικός επί φιλοσοφίαν (2002) και Περί των αιγυπτίων μυστηρίων (2005) –εκδ. Ζήτρος], ένα 
τόμο με κείμενα φιλοσοφίας της γλώσσας [Ν(ο)ήματα και γλωσσικοί κόμποι (2007), συνεπιμέλεια Μ. 
Ζεμπύλας- εκδ. Βάνιας] και ένα τόμο με κείμενα περί ηθικής και εκπαίδευσης [«Ηθική και 
Εκπαίδευση: Διλήμματα και Προοπτικές», εκδ. Κριτική, 2010 συνεπιμέλεια με Μ. Σακελλαρίου και Μ. 
Ζεμπύλας). Πιο πρόσφατα επιμελήθηκε τον τόμο, «Η Αισθητική των Αρχαίων Ελλήνων» (εκδ. Ζήτρος, 
2011). Ακόμη, το βιογραφικό του περιλαμβάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά 
περιοδικά και εισηγήσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια. 
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Jean-Francois Dupeyron 
email: j-f.dupeyron@wanadoo.fr 
 
«Παιδικά σώματα και ενήλικα πνεύματα»: ένας στοχασμός για την αναπαράσταση του παιδικού 
σώματος σε σχέση με τις αναπαραστάσεις της παιδικής ηλικίας» 
 
Η ανθρωπολογία της εκπαίδευσης δεν μπορεί να αναχθεί σε μια ανθρωπολογία εγγεγραμμένη στη 
βιολογία, είναι εξίσου και, πάνω απ 'όλα, μια πολιτιστική ανθρωπολογία (αφιερωμένη στις μορφές 
της κοινωνικής ζωής και στις ανθρώπινες πρακτικές) και μια φιλοσοφική ανθρωπολογία 
(επικεντρωμένης στο νόημα  της ανθρώπινης ζωής). Αν το "φυσικό"  είναι αυτό που παράγεται κατά 
την δική του τάξη, ο άνθρωπος είναι πολύ περισσότερο από ένα κομμάτι φύσης, επειδή ακριβώς 
είναι ένα τμήμα φύσης που λέει τί είναι η φύση. Το ίδιο το σώμα, σώμα βιωμένο, φαινομενολογικό, 
έρχεται  να επαυξήσει το κοινωνικό σώμα, το οποίο με τη σειρά του έρχεται, αυτό το ίδιο, να 
επαυξήσει το βιολογικό σώμα. Είναι από αυτόν τον αδέξιο και ημιτελή εγκιβωτισμό που προκύπτει 
το ανθρωπολογικό μυστήριο του ανθρώπινου. 

Έτσι, εμείς προτείνουμε τη μελέτη της αναπαράστασης του παιδικού σώματος σε σχέση με τις 
αναπαραστάσεις της παιδικής ηλικίας στη Δύση, δηλαδή, την παρατήρηση του κοινωνικά 
κατασκευασμένου  σώματος του παιδιού μέσα στην οπτική μιας ανθρωπολογίας της εκπαίδευσης. 

 
Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας στο ESPE του Aquitaine (Πανεπιστήμιο του Bordeaux). Μέλος 
της Ομάδας Έρευνας των Ανθρωπιστικών Επιστημών και της Φιλοσοφίας, του Πανεπιστημίου του 
Bordeaux Montaigne. Συνεργαζόμενο μέλος του Εργαστηρίου Έρευνας Πρακτικής και Εφαρμοσμένης 
Φιλοσοφίας (L.R.Ph.P.A.), Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Γαλλικής 
Εταιρείας Φιλοσοφίας της Παιδείας (SofPhied), ιδρυτικό μέλος της "Διεθνούς Γαλλόφωνης Ένωσης 
Ηθικής της Συμβουλευτικής και της Ψυχικής Υγείας (Πανεπιστήμιο Sherbrooke). Υπεύθυνος του 
μεταπτυχιακού προγράμματος ΜEEF - Εκπαιδευτική πλαισίωση στο ESPE της Aquitaine και 
παιδαγωγικός υπεύθυνος της ιστοσελίδας του Landes στο ESPE της Aquitaine. Τομείς έρευνας: 
Ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας στα επαγγέλματα της διδασκαλίας, της κατάρτισης και της 
εκπαίδευσης, η σχολική ζωή και τα πρότυπα του σχολείου (φιλοσοφία της παιδείας), πολιτισμική και 
εκπαιδευτική ποικιλομορφία. 
Ανάμεσα στις δημοσιεύσεις του: 
Dupeyron, J-F. (2010). Nos idées sur l'enfance. Étude des représentations de l'enfance en Occident. Paris, 
L'Harmattan, février 2010. Dupeyron, J-F. (2013). Montaigne et les Amérindiens. Bordeaux, Le Bord de l'Eau, août 
2013. Dupeyron, J-F. & Miqueu, Ch. dir. (2013). Éthique et déontologie dans l'Éducation Nationale. Paris, Armand 
Colin, avril 2013. Dupeyron, J-F. & Courty, B. dir. (2016). Le bien-être des écoliers. Bordeaux, Presses 
Universitaires de Bordeaux. Sous presses (parution en 2016). Dupeyron, J-F. (2014). «Foucault et la forme 
scolaire». Dans PRAIRAT, E. (dir.). À l'école de Foucault. Nancy, Presses Universitaires de Lorraine, novembre 
2014, 154 pages, p. 91-123. Dupeyron, J-F. (2014). «L'éducation comme pratique éthopoïétique». Traduction en 
grec par Elena Theodoropoulou. Dans E. Théodoropoulou (dir.). Philosophie de l'éducation. Aspects de la praxis. 
Athènes, Éditions Pedio (Grèce), décembre 2014, p. 427-452. 

 
 

 
 
Adalberto Dias de Carvalho,  Έλενα Κ. Θεοδωροπούλου 
 
«Ιστορίες (του) σώματος σε μοναξιά: οι στοχασμοί ενός ηλικιωμένου ανθρώπου και περιπλάνηση 
της Celia. Το σώμα ως δικαίωμα, φροντίδα και πόνος:  προσεγγίσεις φιλοσοφίας της παιδείας» 
 
Το εργαστήριο θα παρουσιάσει δύο περιπτώσεις  σωμάτων σε κατάσταση μοναξιάς, μπροστά την 
εμπειρία του ίδιου τους του επερχόμενου θανάτου. Την  περίπτωση ενός πραγματικού προσώπου, 
ενός ηλικιωμένου που, ενθυμούμενος τις επιτυχίες της παρελθούσας ζωής του, διαπιστώνει  την 
έλλειψη μέλλοντος και παρόντος την οποία βιώνει: το  σώμα του εκτίθεται και τον κάνει να 
υποφέρει, στο βαθμό που η σάρκα χάνει την ικανότητα να δώσει απόλαυση ή, τουλάχιστον, να 
παραμείνει ανεπαίσθητη. Και η περίπτωση της Celia, ενός φανταστικού χαρακτήρα σε θεατρικό έργο 
του T.S Eliot, η οποία, ακολουθώντας μια  προσωπική πορεία προς τη δική της selva oscura, φτάνει 
συνειδητά σε ένα «μαρτυρικό» θάνατο: αφήνει το σώμα της να γίνει λεία μιας εξωτερικής και 
εσωτερικής κατασπάραξης μέσα σε μια εκθαμβωτική μοναξιά. 

mailto:j-f.dupeyron@wanadoo.fr


 

 

Από την μία πλευρά, η ιστορία του σώματος καθώς συνειδητοποιεί το γήρας: συχνά φροντίζουμε 
τους ηλικιωμένους χωρίς να τους ακούμε. Ωστόσο, η μοναξιά συμβαίνει ακριβώς όταν ακουγόμαστε, 
αλλά κανείς δεν μας ακούει - το να γερνάς στο σώμα  είναι να γερνάς μέσα σου, όταν το σώμα χάνει 
τις δυνάμεις του και δεν είναι πλέον αντικείμενο επιθυμίας ούτε για μας ούτε για τους άλλους. 
Σύμφωνα με τα λόγια του Bernard Andrieu (La nouvelle philosophie du corps, Érès, Paris, 2002, σελ.  
148), «εκεί όπου η νοητική εικόνα διατηρεί για το υποκείμενο τον ορίζοντα της εσωτερικής του 
ενότητας, η γήρανση «αποσωματοποιεί» το υποκείμενο: μια σύγκρουση εμφανίζεται ανάμεσα στη 
μόνιμη εικόνα του εαυτού και το έργο του χρόνου πάνω στον υλικό χώρο  του σώματος», σύγκρουση 
που προαναγγέλλει το θάνατο. Τέλος, «πεθαίνουμε πάντα νικημένοι» (ό.π. σελ. 152). Η ανησυχία,  η 
απόγνωση μάλιστα - που προκαλούνται από την παρέμβαση του αντικειμενικού, ανατομικού 
σώματος, στο ίδιο, το οικείο σώμα – οφείλουν ωστόσο εδώ να ιδωθούν ως εκφράσεις της 
ανθρώπινης μοναδικότητας. Από την άλλη, η ιστορία μιας συνηθισμένης ζωής που κορυφώνεται σε 
μια ηρωική, ανιδιοτελή πράξη, ένα γυναικείο πρόσωπο που μάχεται ενάντια στο διαβρωτικό 
αίσθημα της μοναξιάς, σε μια απελπισμένη προσπάθεια υπέρβασης της ακηδίας μέσα της, επώδυνα 
επαναξιωμένης μέσα από μια θανάσιμη εμπειρία έγνοιας (kēdos) για το άλλο ανθρώπινο πλάσμα, 
κατά τη διάρκεια της οποίας το σώμα εγείρεται ως σύμβολο του εαυτού του, ένα σώμα που 
εξέρχεται από το σώμα του για να γεμίσει την πράξη ως πράξη ηθική. Πράξη-σώμα εξ’ ολοκλήρου. 

Αλλά πρόκειται πραγματικά εδώ για ιστορίες σώματος; Ή τι κάνει  τις ιστορίες αυτές, ιστορίες (του) 
σώματος; 
 
Adalberto Dias de Carvalho 
e-mail: adcarval@gmail.com 
http://ifilosofia.up.pt/gfe/?p=members&a=ver&id=21 
 
Καθηγητής Φιλοσοφίας της Παιδείας και ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Porto, Διευθυντής των 
Ανωτάτων Σχολών Εκπαίδευσης ISCET και Paula Frassinetti και Πρόεδρος της SOFELP (Ένωσης 
Φιλοσοφίας της Παιδείας της Πορτογαλικής Γλώσσας). Συντονιστής του Εργαστηρίου Φιλοσοφίας 
της Παιδείας του Ινστιτούτου Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου του Porto. Δίδαξε στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Π.Μ.Σ. «Έρευνες στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης» του Πανεπιστημίου της Rouen 
(MERSE). Συγγραφέας πολλών βιβλίων στα πορτογαλικά και στα πεδία της ανθρωπολογίας της 
παιδείας, της επιστημολογίας και της εκπαιδευτικής ερμηνευτικής (βλ. κυρίως το: Epistemologia das 
Ciências da Educação, A Educação como Projecto Antropológico et A Contemporaneidade como 
Utopia), καθώς και κεφαλαίων σε πολλά βιβλία στη γαλλική γλώσσα. Τελευταίο του βιβλίο: 
"Anthropologie de l'Exclusion ou l'Exil de la Condition Humaine", Paris, L'Harmattan, 2014. 
 
Έλενα K. Θεοδωροπούλου (βλ. supra) 
e-mail: theod@rhodes.aegean.gr  
 
 

 
Alain Kerlan, Yves Henri 
 
«Το πλοίο-φάντασμα, από το φιλοσοφικό αντικείμενο στο αντικείμενο της αισθητικής» 
 
Εάν η τέχνη δεν είναι παρά μία υπόθεση που αφορά στο σώμα, δεν υπάρχει έργο που να μην είναι 
ενσαρκωμένο. Για τον γλύπτη, εάν το έργο είναι καρπός μιας σχέσης σώμα-με-σώμα με το υλικό του, 
είναι εξίσου σκέψη ενσαρκωμένη σε πάλη με το υλικό της. Συστρατεύοντας τον καλλιτέχνη και τον 
φιλόσοφο, αυτό το εργαστήριο στοχεύει να φέρει αντιμέτωπη και να συναρθρώσει την εργασία της 
έννοιας με την αισθητική χειρονομία.  
 
Φάση 1. 

1. Παρουσίαση του εικαστικού καλλιτέχνη Yves Henri, του έργου του, της προσέγγισής του, 
των δημιουργιών/έργων του 

2. Παρουσίαση του πρότζεκτ «Πλοίο φάντασμα», καλλιτεχνικό και φιλοσοφικό πρότζεκτ, οι 
στάσεις του, η στάση του στα Δωδεκάνησα. 

3. Φιλοσοφική στιγμή/εργαστήριο: το πλοίο-φάντασμα ως φιλοσοφικός «πυροδότης». Οι 
συμμετέχοντες καλούνται να διερευνήσουν και να συζητήσουν τις ιδέες που τραβά μαζί, 
στο πέρασμά του το πλοίο φάντασμα και να καταρτίσουν στο τέλος τον «ιδεολογικό χάρτη» 
του. Ή ακόμα, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε, για ένα τρόπον τινά φιλοσοφικό 
«ιδεοθύελλα» γύρω από τους θρύλους για το πλοίο-φάντασμα.  
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Yves Henri, Alain Kerlan 
 
Φάση 2.   

Από την ιδέα στην αισθητική/καλλιτεχνική πράξη. Αυτή η τελική φάση καθοδηγείται εξ 
ολοκλήρου από τον Yves Henri. Στο πνεύμα της κοινής δημιουργίας, χαρακτηριστικής του 
τρόπου με τον οποίο δουλεύει, θα καλέσει τους/τις συμμετέχοντες/σες (κυρίως μαθητές και 
μαθήτριες του Δημοτικού, που συμμετέχουν στο project «Φιλοσοφικά Αντικείμενα/Κύκλος 
2) να αναδείξουν/σχεδιάσουν μέσα από τις φόρμες της αισθητικής (πλαστικές, γραφικές, 
χορογραφικές κτλ.) και τα διαθέσιμα υλικά, το προσχέδιο του πλοίου-φαντάσματος, ή 
τουλάχιστον τις έννοιες, τις εικόνες, τα συναισθήματα που θα έχει ξυπνήσει στο πέρασμά 
του.  

 
Alain Kerlan 
e-mail: alain.kerlan@univ-lyon2.fr 

http://alain.kerlan.pagesperso-orange.fr 
http://www.exposition-lyon.com 

 
Φιλόσοφος, ομότιμος καθηγητής στο πανεπιστήμιο της Lumière Lyon2, διετέλεσε διευθυντής του 

Ινστιτούτου Επιστημών και Πρακτικών της Εκπαίδευσης και τη Κατάρτισης (Institut des Sciences et des 

Pratiques d' Education et de Formation /ISPEF). Το έργο του τοποθετείται στην τομή φιλοσοφίας και 

παιδαγωγικής,  τέχνης και εκπαίδευσης, κοινωνιολογίας και φιλοσοφίας της παιδείας. Μέλος του 

εργαστηρίου Εκπαίδευση, Κουλτούρες και Πολιτικές ( Education Cultures et Politiques), αναπτύσσει 

έρευνες στο χώρο της φιλοσοφίας της παιδείας και της ιστορίας των εκπαιδευτικών ιδεών και, πιο 

συγκεκριμένα, των καλλιτεχνικών και πολιτισμικών πρακτικών,  των συναντήσεων και των 

διασταυρώσεων μεταξύ τέχνης και σχολείου, και γενικότερα μεταξύ αισθητικής διάστασης και 

εκπαίδευσης. 

Ανάμεσα στις δημοσιεύσεις του: 
Alain Kerlan, Laurence Loeffel (dir.), Repenser l'enfance?, éditions Hermann, 2012; Alain Kerlan, Denis Simard 
(dir.), Paul Ricoeur et la question éducative, Presses de l'université Laval, 2011, co-direction; La photographie 
comme lien social, Scéren, 2008; Des artistes à la maternelle, éditions du Scérén, 2005; L'art pour éduquer? La 
tentation esthétique, Presses de l'Université Laval, 2004; Philosophie pour l'éducation, ESF, 2003; La science 
n'éduquera pas, Peter Lang, 1998, Un collège saisi par les arts (édition de l’Attribut, 2015 (avec Françoise 
Carraud, Céline Choquet, Samia Langar), Cet art qui éduque (éditions Fabert, 2016, avec Samia Langar). 
 
 

Yves Henri 
http://www.yveshenri.com/ 
Kατέχει πτυχίο κεραμοποιού. Σπούδασε στη Σχολή της Προτεσταντικής Θεολογίας στο Μοntpellier, 

ήταν Διευθυντής του MJC (Σπίτι της Νεολαίας και Πολιτισμού) και παιδαγωγός. Πλήρους 

απασχόλησης καλλιτέχνης από το 1985, ο Yves Henri αναπτύσσει δημιουργικές δραστηριότητες στην 

κοινωνική εμβάπτιση, παρεμβαίνει στις σχολικές μονάδες, συμμετέχει σε διαφορετικές εκδόσεις της 

Τέχνης στην Πλατεία, στο πλαίσιο της Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης της Λυών. Δημιούργησε την ιδέα 

«Petit Peuple des Guetteurs» που δεν μπορεί να υπάρξει και να πάρει μορφή χωρίς συναντήσεις, 

ανταλλαγές με μια ομάδα όχι απαραίτητα ενωμένη μέσω της αρχής της καλλιτεχνικής δράσης. 

Σήμερα, η ιδέα αυτή («Μικρός Λαός παρατηρητών») έχει εξαπλωθεί σε διάφορα μέρη στη Γαλλία και 

στο εξωτερικό. 

 

Ο Yves Henri προσεγγίζει την τέχνη και την παραγωγή του έργου του ως «κοινόχρηστη δημιουργία». 

Εξηγεί ότι «ο καλλιτέχνης δεν φοβάται την αρχική αποδόμηση, ιδρύτρια των νέων μορφών στις 

οποίες οι άλλοι μπορούν να συναντηθούν και να παρέμβουν». Ένας τρόφιμος των φυλακών της 

Villefranche-sur-Saône μιλά σχετικά για μια «επανάσταση σε χαμηλή θερμοκρασία». Ο Régis GIRE, 

υπεύθυνος για την πολιτιστική δράση στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Λυών (MAC), για «ήπια 

ανατροπή» και ο Thierry Raspail, συντηρητής στο MAC, θέτει το ζήτημα της περιχαράκωση της 

εδάφους. Μπορεί επίσης να συνδεθεί το έργο του με τη σχεσιακή αισθητική, μια αισθητική μεταξύ-

ανθρώπων, αισθητική της συνάντησης, της εγγύτητας, της αντίστασης στην κοινωνική μορφοποίηση, 

αγαπητή στο Nicolas Bourriaud, υπενθυμίζοντας έτσι σε όλους ότι η τέχνη είναι μια δραστηριότητα 

που παράγει αναφορές στον κόσμο. Πώς μάλιστα να κατανοήσουμε τα λόγια του Robert Filliou, «Η 
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τέχνη είναι αυτό που κάνει τη ζωή πιο ενδιαφέρουσα από την τέχνη», αν όχι επικοινωνώντας μέσα 

σε αυτόν το χώρο-χρόνο που είναι  η  μοιρασμένη δημιουργία, μιας και όπως έλεγε μία από όσους 

συμμετείχαν στην Τέχνη στην Πλατεία: "Η τέχνη είναι... ζωή!" 

 
 

 
Didier Moreau 
e-mail: moreaudi@wanadoo.fr 
 
«Το σώμα μεταξύ του Κράτους και της εκπαίδευσης: πειθαρχία, υγιεινισμός, επαύξηση, πρόληψη 
χειραφέτηση» 
 
Το εργαστήριο θα εστιάσει στην πολιτική λειτουργίας του σώματος, όπως αυτή διαμορφώνεται 
ανάμεσα στην κυβερνητική πολιτική του Κράτους και σε εκπαιδευτικές πρακτικές που αυτό 
υπερασπίζεται. 

Οι κλασικές πλέον αναλύσεις του Φουκώ σχετικά με την πειθαρχία πρέπει στο εξής να επεκταθούν 
σε πολύ ευρύτερα πεδία: θα μελετήσουμε τον ναζιστικό υγιεινισμό (Πράξη T4, Πράξη 14f13), που  
ισχυριζόταν ότι διεκδικούσε να καταστρέψει «ζωές ανάξιες να τις ζήσει κανείς», και τα σύγχρονα 
επακόλουθά του,  τις θεωρίες της επαύξησης,  στο πλαίσιο του μετα-ανθρωπισμού, αλλά και τις 
προοπτικές της προληπτικής ιατρικής. 

Ο στόχος του εργαστηρίου θα είναι ο αναστοχασμός πάνω στις αντιστάσεις και τις αντι-
συμπεριφορές που οι εκπαιδευτικές πρακτικές μπορούν να αναπτύξουν, ώστε να διατηρηθεί 
ανοιχτός ο ορίζοντας της χειραφέτησης. 

 
Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Paris 8 Vincennes Saint-Denis, όπου δραστηριοποιείται στο χώρο της 
διά βίου εκπαίδευσης. Ερευνητής στο Εργαστήριο Μελετών και Ερευνών στις Σύγχρονες Λογικές της 
Εκπαίδευσης (Laboratoire d’études et de recherches sur les Logiques Contemporaines de la 
Philosophie/ LLCP, EA 4008, Paris 8). Κατέχει δύο διδακτορικούς τίτλους, στη φιλοσοφία και στις 
επιστήμες της εκπαίδευσης και είναι Διευθυντής του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης & 
εκλεγμένο μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Πανεπιστημίων. Διδάσκει πολιτική φιλοσοφία, φιλοσοφία 
της παιδείας και ηθική της εκπαίδευσης  Ερευνητικά πεδία: ηθική της διδασκαλίας και της 
κατάρτισης, φιλοσοφική ιστορία των εκπαιδευτικών ιδεών και σύγχρονη ηθική και πολιτική 
φιλοσοφία. Διάνοιξε ένα πεδίο ερευνών στην επαγγελματική ηθική των εκπαιδευτικών, ιδωμένη ως 
ηθική οικοδόμηση του εαυτού (L’éthique professionnelle des enseignants, enjeux, structures et 
méthodes (dir.), Paris, L’Harmattan, 2012). Οι δημοσιεύσεις του αφορούν κυρίως στην οικοδόμηση 
της επαγγελματικής ηθικής των εκπαιδευτικών ως διαδικασία διαμόρφωσης του εαυτού και στο 
πεδίο της μεταμορφικής εκπαίδευσης σε συσχέτιση με το ζήτημα της διανοητικής χειραφέτησης.   
Ανάμεσα στις δημοσιεύσεις του: 
Éducation et Théorie morale. Paris: Vrin (2011). «L’éthique professionnelle des enseignants, le Gouvernement 
Pastoral et le Perfectionnisme moral» in: E. Prairat (coord.) L’éthique de l’enseignement, enjeux personnels, 
professionnels et institutionnels, Presses Universitaire de Nancy, 2014, p. 49-68. «Vie et éducation: les valeurs de 
la sécession» in: M. Fabre, C. Gohier, M.L. Martinez, Les Valeurs éducatives au risque du néo-libéralisme, Rouen, 
PUHR, 2015, p. 123-134. «Umsturz und Exil, “Révolution” et Exil: le “devenir-étranger” de Karl Löwith» in: D. 
Leroy & M. Leroy (eds.), Histoires d’écrits, histoires d’exil, Tübingen, Narr Verlag, 2014, p. 139-155. «Sénèque: 
l’éducation métamorphique et l’émancipation», Rassegna di pedagogia, Pädagogische Umschau, LXXII.1-2 
Gennaio, Giugno 2014, Pisa-Roma, p. 151-170. 

 
 

 
Nicolas Go 
e-mail: nicolas.go@uhb.fr 
Site du CREAD: http://www.univ-rennes2.fr/cread 
 
«Το χαρούμενο σώμα και τα συναισθήματά του» 
 
Το σώμα έχει συχνά περιοριστεί στη φυσική του διάσταση αν όχι στη φυσιολογική. Και δε  βρίσκει τη 
θέση του σε ένα πλαίσιο μελέτης γενικότερα αφιερωμένης στην νοητική δραστηριότητα. Ή ακόμα, 
στη Γαλλία, επιφυλάσσεται μία θέση αποκλειστικά γι’ αυτό, στην περίπτωση των «Αθλητικών και 
Φυσικών Δραστηριοτήτων» (APS). Ακολουθεί δε η παλιά διαίρεση σε σώμα και πνεύμα, που 
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επαναλαμβάνεται αδιάλειπτα στο πλαίσιο μιας άνισης ιεραρχίας στην ίδια τη λειτουργία των 
θεσμών.  

Θα ήθελα να υποστηρίξω εδώ, ότι το πρόβλημα δεν είναι τόσο να δώσουμε πίσω στο σώμα τη θέση 
που του αξίζει (πώς, άλλωστε, τέλος-τέλος να προσδιορίσουμε αυτή τη θέση;) αλλά να προτείνουμε 
έναν επαναπροσδιορισμό του. Τίποτα εξάλλου δεν είναι λιγότερο βέβαιο από την ιδέα που έχουμε, 
ότι αυτή η διαίρεση αντιστοιχεί σε κάτι διαφορετικό από μια κοινωνική και ιστορική κατασκευή της 
γνώμης. Αναφερόμαστε, για παράδειγμα, στο έργο του Έλληνα γιατρού Γαληνού από την Πέργαμο, ο 
οποίος, στο δεύτερο αιώνα, δε θεωρούσε ότι μπορούμε στην ιατρική να διαχωρίσουμε την ψυχή από 
το σώμα, συνδέοντας έτσι όλες τις ασθένειες του σώματος και της ψυχής με μια κακή ιδιοσυγκρασία 
του σώματος, στο οποίο, με τη σειρά τους εκείνες επενεργούσαν. Η πραγματεία του Ὅτι ὁ ἄριστος 
ἰατρὸς καὶ φιλόσοφος, παρέχει επ’αυτού  μία χαρακτηριστική εμπειρία. Την ίδια εποχή, οι 
Πυρρώνειες Υποτυπώσεις του Σέξτου Εμπειρικού, αναπτύσσουν μία αξιοσημείωτη παρουσίαση της 
σημασίας που μπορούσε να αποδοθεί στα συναισθήματα (επομένως και στο σώμα) μέσα στο 
πλαίσιο της γνωστικής δραστηριότητας, προτείνοντας συνάμα μία φιλοσοφία ως τρόπο ζωής (αγωγή) 
και μία πρώιμη ηθολογία. Όσον αφορά στο Σπινόζα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία: «το Πνεύμα και 
το Σώμα είναι ένα και το αυτό» (Ηθική, ΙΙΙ, 2η πρότ.), επιβεβαιώνει, διευκρινίζοντας στη συνέχεια: 
«Κανένας μέχρι τώρα δεν έχει προσδιορίσει αυτά που μπορεί το σώμα». Ο Deleuze, από την πλευρά 
του, επέμεινε πολύ σ’ αυτό το σημείο (βλ. για παράδειγμα το βιβλίο του Σπινόζα, Πρακτική 
φιλοσοφία), το οποίο θα ήθελα  να διαβάσω εκ νέου με τη σειρά μου, μέσα στο ιδιαίτερο πλαίσιο 
της εκπαίδευσης. Όχι: Τι πρέπει να διδάξω; Αλλά: Τι μπορεί το σώμα; Είναι μία ριζοσπαστική 
παραδοχή της προϋπόθεσης. Εκκινώντας, όχι από τις υπερβατικές συστάσεις του θεσμού του 
Κράτους, αλλά από τα εγγενή αποτελέσματα της εμπειρίας. Δεν ξέρουμε τι μπορεί το σώμα (τη 
δύναμή του να παθαίνει και να δρα) και, πιο γενικά, τι μπορούν τα σώματα (στις συναντήσεις τους) - 
πρέπει λοιπόν να πειραματιστούμε. Αυτό σημαίνει να μάθουμε να γράφουμε; Η ερώτηση δεν είναι: 
Τι πρέπει να διδάξω; Αλλά: Τι μπορώ να κάνω μέσα στη σχέση μου με αυτή τη «γλώσσα» που είναι η 
γραφή. Μια σχέση έκτοτε «κοινωνικοποιημένη», και μάλιστα «συνεργατικά κοινωνικοποιημένη», 
έτσι ώστε το να γράφει κανείς να εκδηλώνεται ως «συναίσθημα» γραφής. Αυτό προϋποθέτει μια 
πρακτική ελεύθερης γραφής,  με διάρκεια και κοινωνική αναγνώριση, έτσι ώστε η γραφή να γίνεται 
μια «πνευματική άσκηση», όπως έλεγε ο Pierre Hadot ∙ όχι μία δραστηριότητα θεσμικής 
κανονικοποίησης αλλά μια φιλοσοφική ή υπαρξιακή πράξη. Όχι μια σχολική (ή σχολαστικιστική) 
δραστηριότητα αλλά ένας μετασχηματισμός του εαυτού. Η μελέτη γίνεται ένα κοινωνικό πείραμα, 
όπου ο καθένας διερευνά και διευρύνει αυτό για το οποίο είναι ικανός, σύμφωνα με δύο αρχές: την 
επιβεβαίωση της ισότητας (Rancière) και την πρακτική της χαράς.  
 
Επίκουρος Καθηγητής - ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Rennes, μέλος του επιστημονικού 
εργαστηρίου CREAD (EA 3875). Διδάκτορας στη Φιλοσοφία (Université Paris 10) και στις επιστήμες 
της Εκπαίδευσης (Université Montpellier). Διπλωματούχος στις Ανατολικές Γλώσσες και Πολιτισμούς 
(INALCO-Paris), και μουσικός βραβευμένος από το Ίδρυμα Yehudi Menuhin. Oι ερευνητικές του 
εργασίες αφορούν κυρίως στη φιλοσοφία της παιδείας και θέτουν το γενικό πρόβλημα της 
χειραφέτησης σύμφωνα με τους δύο άξονες της ιστορίας της φιλοσοφίας και των σύγχρονων 
διακυβευμάτων στην εκπαίδευση. Στρέφονται κατεξοχήν στο ερώτημα περί των συνθηκών της 
πρακτικής δυνατότητας και εντάσσονται σε ένα γενικότερο πολιτικό στοχασμό. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο 
συναρθρώνονται τα πεδία της γνώσης (γνωσιακές πράξεις), της εξουσίας (πρακτικές δικαιοσύνης) και 
της ηθικής (τέχνη του ζην, σωφροσύνη). Προεκτείνονται σε εμπειρικό επίπεδο μέσα από την συν-
επεξεργασία καινοτομικών παιδαγωγικών πρακτικών (συνεταιριστική κοινωνική πρακτική και 
ενεργοποίηση της παιδαγωγικής Freinet, «φιλοσοφία στις απαρχές») μέσα σε μία κριτική προοπτική: 
αναδιοργάνωση της σχολικής μορφής της εκπαίδευσης (μεταμόρφωση των σχέσεων παραγωγής 
γνώσεων), μετασχηματισμός των διαδικασιών ατομικής (χαρά) και συλλογικής (δημοκρατία) 
υποκειμενοποίησης, παραγωγή νέων πρακτικών και θεωρητικών λύσεων στο πρόβλημα της σχολικής 
(και κοινωνικής) δικαιοσύνης.  
 
 
 

 
Armando Zambrano Leal  
e-mail: azambranoleal@gmail.com 
 
«Το σώμα στον κινηματογράφο: η εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία από την σκοπιά της 
εκπαιδευσιμότητας» 
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Η έννοια της εκπαιδευσιμότητας, σφυρηλατημένης από τους σύγχρονους παιδαγωγούς (Pestalozzi 
και Herbart), κατέχει σημαντική θέση στον εκπαιδευτικό λόγο. Από ηθικής άποψης, θέτει ως αίτημα 
την άσβεστη πίστη στην εκπαίδευση του άλλου. Με βάση τη γαλλική κινηματογραφική ταινία "Η 
γλώσσα της καρδιάς", του Jean-Pierre Améris, θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τους άξονες της 
έννοιας και να εντοπίσουμε τη θεωρητική βάση της εκπαιδευσιμότητας, ώστε να την συνδέσουμε με 
το ζητούμενο της ελευθερίας του εαυτού. Εκπαίδευση είναι να κάνεις δυνατή την ελευθερία του 
άλλου. 
 
Διδάκτορας του Παν/μίου Université Paris 8 στις Επιστήμες της Αγωγής. Διευθυντής του Μaster στην 
Εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο Icesi της Κολομβίας, καθηγητής στη Σχολή Επιστημών της 
Εκπαίδευσης (στο Cali της Κολομβίας). Επισκέπτης καθηγητής σε πολλά πανεπιστήμια της Λατινικής 
Αμερικής και της Ευρώπης. Έχει συγγράψει πάνω από δώδεκα μονογραφίες σχετικά με την 
παιδαγωγική και την εκπαίδευση. Οι έρευνές του επικεντρώνονται στον άξονα της φιλοσοφίας της 
παιδείας. 
 
 

 
Δρώμενο 
 
SomeBody 
        a 

Σύλληψη-σχεδιασμός: Έλενα K. Θεοδωροπούλου, Εύη Δημητροπούλου, Ηλίας Βάκης 
 
Εκτέλεση: Άγγελος Αλαφογιάννης, Παναγιώτα Μπέλια, Κοσμάς Γκανιάς, Δέσποινα Κορολόγου, 
Αγγελική Μαλλιαρού, Μαρία Μανουκιάν, Μαρία Παπαδάκη- Μπαχούμα, Χρυσάνθη Πλεσσιώτη, 

Γκιουλτέν Σουλεϊμάν,  Μαρία Μανουκιάν * 

 
«Να μην μπορείς κυριολεκτικά επιτέλους να κουνηθείς, έ, αυτό πρέπει να είναι σίγουρα κάτι! Ο νους 
μου λιώνει όταν το σκέφτομαι. Και αποπάνω, νάσαι και σε πλήρη αφασία! Και ίσως νάσαι και 
τελείως κουφός! Και γιατί όχι και με παράλυση του αμφιβληστροειδούς! Και πιθανότατα με απώλεια 
μνήμης! Και τόσο μυαλό απείραχτο, όσο χρειάζεται για να αγαλλιάζει! Kαι για να τρέμει το θάνατο 
ωσάν αναγέννηση» (Samuel Beckett, Molloy)  
Σήκω… 
 
Έλενα K. Θεοδωροπούλου (βλ. supra) 
e-mail: theod@rhodes.aegean.gr  
 
Εύη Δημητροπούλου 
e-mail: evidimitropoulou1@yahoo.gr 
 
Με σπουδές στη σκηνοθεσία, στον ευρωπαϊκό πολιτισμό και στα παιδαγωγικά, έχει συνεργαστεί με 
το Kρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και με Δημοτικά θέατρα, υπήρξε καλλιτεχνική υπεύθυνη του 
Μικρού θεάτρου στη Θεσσαλονίκη, έχει εργασθεί στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση ως 
εκπαιδευτικός Θεατρικής Αγωγής & είναι μέλος της ομάδας έρευνας του «Εργαστηρίου Έρευνας στην 
Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία» (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.). Διδάσκει σκηνοθεσία στο Δημόσιο Ινστιτούτο 
Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ Χαϊδαρίου και στην Ανώτερη σχολή Δραματικής Τέχνης ΠΡΟΒΑ. 
 
Ηλίας Βάκης 
e-mail: ilias_vakis@yahoo.com 

 
Απόφοιτος της Σχολής Δραματικής Τέχνης του Κ.Θ.Β.Ε το 1995. Συμμετείχε  ως ηθοποιός σε 
θεατρικές, κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Τα τελευταία χρόνια εργάζεται στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση με αντικείμενο τη Θεατρική Αγωγή. Είναι προπτυχιακός φοιτητής του 
Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.  
 

* 
Δέσποινα Κορολόγου, Αγγελική Μαλλιαρού, Μαρία Παπαδάκη- Μπαχούμα, Χρυσάνθη 
Πλεσσιώτη, Γκιουλτέν Σουλεϊμάν, Θανάσης Χατζής: φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος 
Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
και μέλη της ομάδας "Φιλοσοφικά Αντικείμενα": συμμετείχαν σε 2 κύκλους της Έκθεσης 
"Φιλοσοφικά Αντικείμενα" (2015/2016). 
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Άγγελος Αλαφογιάννης, Παναγιώτα Μπέλια, Κοσμάς Γκανιάς: μέλη της θεατρικής ομάδας της 
Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου,  έχουν συμμετάσχει σε μεγάλο 
αριθμό θεατρικών παραγωγών που παρουσιάστηκαν στο κοινό. 
 
Μαρία Μανουκιάν: χορεύτρια, καθηγήτρια χορού  
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Jean Humpich 
courriel: jeanhumpich@gmail.com 
 
“La philosophie par le corps: Vers une phénoménologie pratique de la chair” 
 
Penser l’homme exige de mieux comprendre notre relation avec le corps (Lowen, 2002). Comprendre 
notre relation avec le corps ne nécessite-t-il pas de faire l’expérience concrète, c'est-à-dire perceptive 
et sensorielle, du corps lui-même dans l’acte de la pensée à son sujet? Quelle expérience du corps 
éprouve le philosophe quand il pense, reçoit ou transmet? Si le «philosophe-pédagogue» s’engage 
dans cette avenue, à quoi s’expose-t-il? 

Dit autrement, à quel corps s’adresse-t-il et depuis quel corps s’exprime-t-il: un corps abstrait, 
représenté ou absent? Un corps-territoire plus ou moins sensible et en santé traçant les limites du 
Moi par sa peau (Anzieu); un corps-chair tel que l’on pensé James, Merleau-Ponty ou Michel Henry? 
L’activité philosophique a-t-elle un intérêt à puiser son essence dans une implication du corps-sujet, à 
la fois touchant et touché, rompant avec l’oubli de l’être (Heidegger, Honoré)? 

Pour le neurophysiologiste contemporain Damasio, le sentiment-même de soi ne peut se soustraire 
du rapport au corps. Mon itinéraire d’accompagnateur somatique, de chercheur et de formateur en 
phénoménologie pratique croisant des thématiques anthropologiques fortes comme celles de 
l’affectivité, de la communication et de la relation m’a fait rencontrer les défis, les enjeux et les 
promesses d’une philosophie de la chair capable de réunir dans un même acte des éléments souvent 
cloisonnés: le sentir, le penser, l’agir et l’émouvoir. Le philosophe au corps ému vit-il l’émergence 
d’une réflexivité plus charnelle, créatrice de sens sur un autre mode? En découvrant une dimension 
d’implication en soi, à l’autre et au monde, source d’une présence, il problématise la pensée 
Nietzschéenne sur la philosophie comme une interprétation ou un malentendu du corps et 
questionne les rapports dialogiques intra et interpersonnels habituels. 

J’animerai cet atelier qui se veut exploratoire depuis et avec un rapport au corps-sujet sensible -  tel 
que défini par Bois (2007) - offrant une valeur ajoutée à l’expérience phénoménologique d’une 
alliance entre le corps ressentant et le corps senti. 

 
Diplômé de l'université Marc Bloch de Strasbourg II en éducation et motricité puis en entrainement 
sportif (M.staps). Il s’est très tôt intéressé aux approches d’accompagnement de la personne et de 
groupes par la médiation du corps. Dès 2001, il poursuit des recherches basées sur l’approche 
phénoménologique de la dimension affective dans le rapport au corps sensible et sur la place du 
corps dans l’accompagnement et dans la formation d’adultes. Depuis, il exerce le métier de 
praticien-chercheur et de formateur en psychopédagogie de la perception en Europe et au Canada. 
Docteur en sciences sociales, chargé de cours au département de psychosociologie et travail social à 
l’université du Québec à Rimouski, il est chercheur au «Centre d'Etude et de Recherche Appliquée 
en Psychopédagogie Perceptive» à l’université Fernando Pessoa de Porto, membre du «Groupe de 
Recherche en Approche Somato-pédagogique de l’Accompagnement» (UQAR) et membre associé 
de l’ «Institut Santé et Société» à l’université du Québec à Montréal. 
 
 

 
 
Alexandros Théodoridis 
courriel: atheodor@psed.duth.gr 
 
“Le corps en tant que lieu d’expression de l’acte primordial et en tant que soi en action chez 
Merleau-Ponty” 
 
En refusant que le cogito non charnel et hégémonique (sur l’idéologie duquel était miroitée 
l’aliénation totale du monde moderne) constitue la puissance du monde, Merleau-Ponty revient à 
notre expérience pré-réflexive en reconnaissant pourtant que, dénuée de réflexion, la vie serait 
désintégrée  en cédant à l’ignorance de soi-même ou au chaos. Pendant ce retour, il va accorder une 
place privilégiée au corps érigé en la profondeur inépuisable de la conscience, en cette chose par 
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laquelle on s’ancre au monde, comme une expression de l’acte primordial, qui, au fur et à mesure 
qu’il ne peut jamais être complet ou absolu, il peut tenir lieu seulement dans un monde qui existe en 
tant que totalité ouverte. Surtout à la base de la réflexion sur l’expression et la langue, en tant 
qu’expression par excellence, Merleau-Ponty procèdera par déconstruisant les catégories réflexives 
de l’ontologie établie vers une ontologie indirecte axée sur la pensée de la chair, dans le cadre de 
laquelle elle reconnaîtra le dire comme faire, comme ce qui fait exister le fondement inexistant de la 
société, à savoir comme ce qui rend présentes les significations centrales qui à leur tour rendent 
visible l’invisibilité du monde. Le sujet de cet acte prend la forme de la pensée déconcertant la 
répétitivité inflexible du dire de sorte que le monde parle autrement. 

C’est cette thématisation de la subjectivité réflexive qu’on devra, selon nous,  situer au centre d’une 
philosophie de l’éducation tenant à montrer d’une manière critique et clarifiée que la subjectivité 
conçoit son propre soi non pas en tant que sujet formateur mais en tant que pensée en action; et 
c’est dans ce sens que nous sommes certains pour nous-mêmes. 

 
Docteur en philosophie, il est à présent professeur assistant au Département des Sciences de 

l'éducation de l’enfance à l'Université Démocrite de Thrace. Il a participé à de nombreuses 

conférences, colloques et symposiums nationaux et internationaux. Ses articles ont été publiés dans 

des revues spécialisées, des Actes de Congrès et des volumes collectifs. Ses intérêts de recherche 

s’étendent sur les domaines suivants: Ontologie, Anthropologie philosophique, Philosophie de 

l'éducation et politique éducative, philosophie politique, éducation politico-morale-esthétique, 

philosophie de l'environnement, éthique interculturelle, éthique de l'environnement. 

Parmi ses publications sont: 
Theodoridis A. (2008). The ethos of mortality as the foundation of democratic education. In Boudouris K. & 

Knežević M. (eds.) Paideia: Education in the Global Era. Vol. I, Athens: Ionia Publication, p. 238-249. Theodoridis 

A. (2008). The retreat of the individual into private life, the decline of public life and the role of education. 

Phronimon, Vol. 9 (2), p. 49-63. Theodoridis A. (2009). Humanization through liberation from the cycle of hubris: 

The purpose of education. In Boudouris K. & Adam M. (eds.) Greek Philosophy and the issues of our age. Vol. II, 

Athens: Ionia Publication, p. 218-233. Theodoridis, A. (2010). The liberating power of art and the ascendance of 

nihilistic education. Ιn Theodoropoulou, E. (Ed.-trans.-intro.), Philosophy of Education: discourses, aspects, 

journeys, Athens: Pedio, p. 159-184. Theodoridis, A. (2012). The scars suffered by democracy in the name of 

“democracy”: Democratic education in name only and the re-emerging face of totalitarianism in the 

contemporary western world. Skepsis, t. XII / IV, p. 125-134. Theodoridis, A. (2015). The contribution of 

Castoriadean thought to the understanding of mortality and the question of the individualisation of the human 

being. Papyri – Scientific Journal, Vol. 4, p. 113-126. Theodoridis, A. (2016). The Radical Character of Art and the 

Pedagogical and Political Value of the ‘Sublime’ in Adorno’s Aesthetic Theory. Philosophy Study, Vol. 6 (1), p. 1-

18. 

 
 

 
Εlena C. Théodoropoulou, Fani Paraforou, Elena Nikolakopoulou, Aikaterini Renti 
 
“«Mind the gap…». 
A propos des   «Objets philosophiques»” 
 
Il s’agit de présenter un projet concernant l’organisation d’un événement d’exposition de la part des 
étudiants/tes, consistant à la présentation de leurs idées / oeuvres relativement à la création / 
construction / invention de nouveaux objets ou avec le choix ou la modification / transfiguration 
d’objets déjà existant, qui désormais seront déterminés/mis en avant/questionnés comme des 
«objets philosophiques». La question de recherche à laquelle cet effort renvoie concerne d’une part la 
détermination du concept d’objet et d’autre part de sa qualité philosophique ou autrement à la 
possibilité et les modalités d’un objet d’être compris comme philosophique, mais aussi à la possibilité 
du philosophique d’être associé/tissé avec le concept et les modes de l’objet. Or, le rapport de la 
philosophie avec les notions de construction, de représentation et de performance sera à la fois mis 
au clair et soumis en question en reliant ainsi le projet avec des formes d’art et de parole. Dans ce 
cadre, la notion de corps émerge d’une manière nodale: les «objets philosophiques» se rencontrent 
avec et se heurtent sur le/des corps: participation, pratique philosophique, pratique incorporée, ob-
jet et dimension corporelle, le corps des créateurs/trices des OPH, l’OPH lui-même, au fur et à mesure 
qu’il s’érige dans l’espace et le temps, l’OPH lui-même en tant que (non) existant, la dimension 
corporelle/incorporée de la philosophie.  

 



 

 

 
Εlena C. Théodoropoulou 
courriel: theod@rhodes.aegean.gr 
http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff/bio.aspx 
 
 
Professeure en Philosophie de l’Education à l’Université d’Egée. Elle a fait ses études en Grèce et en 
France (Département de Philosophie de l’Ecole Philosophique de l’Université Nationale et 
Capodistrienne d’Athènes, Université François Rabelais de Tours, Université René Descartes de 
Poitiers). Professeure invitée: Université de Paris 8 de Vincennes à Saint-Denis UFR SEPF, Université 
de Rouen, Laboratoire CiViiC - Master Européen de Recherche en Sciences de l’Education (Merse), 
IF/GFE Université de Porto, Institut de Philosophie de l’Université de Porto, Escola Superior de 
Educação Paula Frassinetti-Portugal, Université Catholique de l’Ouest, Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro. Μembre des équipes de recherche dans le cadre de collaborations européennes et 
internationales, membre fondateur de la Société Francophone de Philosophie de l’Education 
(Sofphied), chercheure étrangère à FCT (Fundação para a Ciência e a Tecnologia- Ministério da 
Ciência, Tecnologia e ensino superior) et à National Foundation of Research of Brazil (CNPq - Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), fondatrice et coordonatrice du réseau 
international  Re.Phed.en.Prax. («Réseau de Philosophie de l’Education en Praxis») et de l’équipe Ou-
tis  (pour la recherche à l’école). Directrice du «Laboratoire de Recherche sur la Philosophie Pratique 
et Appliquée» (L.R.Ph.P.A) de l’Université d’Egée, elle mène ses recherches sur la philosophie pratique 
et ses formes polytropes  ainsi que sur l’éthique de l’éducation et ses formes en éducation. Directrice 
d’une série de volumes collectifs avec participation internationale sur la philosophie de l’éducation, 
elle a introduit en Grèce le dialogue concernant la philosophie avec les enfants et elle a organisé des 
conférences, colloques et ateliers internationaux sur les champs surmentionnés.  Elle a publié en grec, 
français, espagnol, anglais. 
 

Fani Paraforou 
courriel: fani.outis@gmail.com  
 
Docteure sur la théorie de littérature et la théorie des médias de l’université Ludwig Maximilian de 
Munich [titre de maîtrise: Ekphrasis und Geste. Ansätze zur Dekonstruktion eines komplexen 
Verhältnisses, Munich 2012 (Ekphrasis et geste. Approches deconstructives d’une relation complexe)], 
elle a organisé des séminaires sur la littérature internationale ainsi que sur la théorie de la traduction,  
organisés par  l'université de Munich et en collaboration avec l'université de Vienne. Elle a intervenu 
dans des colloques internationaux et elle a participé à des groupes d’étude en Suède, Portugal,  
Danemark,  Autriche et Thessalonique. Sa dernière intervention, sur la «(non-) connaissance des 
images» dans l’œuvre d’Anne Duden, a été effectuée dans le 1e Colloque de l’Association des Études 
Allemandes «Tournures sans fin: tendances courantes dans la grammatologie allemande et comparée 
» en décembre 2015. Depuis 2013, elle participe à l’équipe de recherche du Laboratoire de Recherche 
sur la Philosophie Pratique et Appliquée (L.R.Ph.P.A.) de l’Université d’Egée et elle est membre de 
l’Association Grecque d’Etudes Allemandes. Elle a récemment traduit en Grec trois essais de Walter 
Benjamin sur l’expérience ainsi que l’ Anthropologie de Christoph Wulf (sous presse). Ses intérêts sont 
centrés sur la relation entre le discours et l’image, la notion du  geste, les théories de performance, la 
relation entre l’holocauste et l’art. Dernièrement, elle s’intéresse aussi sur la théorie et l’acte du 
«curating» et elle a suivi des cours sur ses aspects pratiques au Νode Centre of Curatorial Studies 
Online de Berlin. Elle enseigne l'allemand comme langue étrangère à l'école primaire. 
 
Elena Nikolakopoulou  
courriel: elena_nikolakopoulou@hotmail.com 

BA de Département de Philosophie, Pédagogie et Psychologie (direction philosophie), Université 

d'Athènes et étudiante en M. Sc. “Philosophie Morale”, Université d'Athènes.  Membre du groupe de 

recherche du Laboratoire de “Recherche sur la Philosophie Pratique et Appliquée” (L.R.Ph.P.A.), 

Université de l'Egée. Elle a participé avec des annonces: 1er Conférence nationale des étudiants des 

supérieures et de doctorat de philosophie (Université de Patras), 2015: «Du principe de singularité à 

la foule (s) de Michael Hardt et Antonio Negri (2015), 23e Congrès mondial de philosophie, 2013: «Le 

concept de l'hospitalité dans Jacques Derrida» et 9e Congrès mondial de ISUD Pour la culture 

démocratique: Réflexions historiques et transformations contemporaines 2012: «Politique et moralité 

dans “Le prince” de Machiavelli: la démocratie à venir?». Elle est membre du comité de rédaction et 
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de publications Minthi. Elle a participé avec des poèmes et des traductions aux Cahiers de Elpinora, 4e 

édition, ed. Gavrielides (2014). Enfin, sa CV comprend des récompenses et des publications 

électroniques dans le domaine de la poésie, la critique et le théâtre. 

 

Κaterina Renti 
courriel: katerinarenti@gmail.com 

Diplômée du Département de l’Education Primaire de l’Université Nationale et Capodistrienne 
d’Athènes. Elle continue ses études au niveau Master2 à l’Université Ouverte de Chypre (Politique 
Educative et Administration). Elle est enseignante à l’Education Primaire. Membre du groupe «Ou-tis» 
du «Laboratoire de Recherche en Philosophie Pratique et Appliquée» (L.R. Ph.P.A ) de l’Université 
d’Egée, actuellement elle offre volontairement ses services pour la promotion de la défense des droits 
des enfants. 

 
 

 
 
Daniela G. Camhy 
courriel: daniela.camhy@uni-graz.at 
 
“Métaphores du corps” 
 
Martha Graham, danseuse et chorégraphe, a dit: «le corps est un vêtement effrayé; il est ce  avec 
lequel on entre, dans lequel on habite et ce qu’on  part avec et il doit être traité avec honneur». 

Quand nous pensons le corps, nous avons parfois la tendance à penser métaphoriquement. Durant 
cet atelier, nous pourrons indiquer des métaphores pour le corps et réfléchir quelles sont celles qui 
ont le plus de sens pour nous. Il existe plusieurs types de métaphores de corps, le corps vu comme un 
domaine de source, comme ce sont les machines et les ordinateurs ou le corps vu comme un domaine 
de cible, où ces métaphores décrivent de fonctions corporelles. Nous allons faire une recherche sur 
l'utilisation des métaphores du corps dans des contextes et situations différentes. Nous allons 
également explorer les métaphores relatives au corps dans la politique et constater la puissance 
énorme qu'une métaphore peut avoir à la formation et la déformation de la réalité pour les grandes 
masses de gens, de sorte à les faire voir, littéralement, le référent de la métaphore, comme s’il 
appartenait à cette classe différente et agir selon cette distorsion de la réalité. 

 
Professeure de philosophie, Université de Graz, Autriche, Phd en Philosophie et M.A en littérature 

allemande, en sciences de l'éducation et de psychologie à l'Université de Graz. Fondatrice et directrice 

de la CCAM - Centre autrichien de philosophie avec des enfants (1985), elle a reçu un Phd honoraire à 

Montclair State University, USA et a reçu le prix international Humanism du Fondation Henri La 

Fontaine en Belgique. Elle a réalisé plus de 28 projets mondials et européens. Spécialisée sur la 

philosophie du langage, l'éthique, la philosophie pour / avec les enfants, la philosophie de l'éducation, 

la philosophie des droits de l'homme et des enfants, la recherche philosophique et l'éducation 

démocratique. Elle a organisé en Autriche des conférences internationales annuelles sur la 

philosophie pour / avec les enfants www.kinderphilosophie.at. 

 
 

 
Jacques Quintin, Elena C. Théodoropoulou 

(avec une intervention  de Thanassis Chatzis*) 

 
“Faire parler ce-lui/lle qui parle peu ou différemment: tout ce qui reste est corps (entendre 
l’incompréhensible: le levier du corps)” 
 
Cet atelier parle d’un ré-apprentissage – ré-apprendre à regarder les choses et les êtres. Un corps, 
comme la maladie, la souffrance et la mort, avant d’être un objet d’étude ou de discours, est une 
expérience et une question tant pour la personne aux prises avec la maladie que pour les autres 
personnes témoins. Il en va aussi de l’acte de soin: nous nous questionnerons sur cet acte double 
(soigner et être soigné-e). Soigner c’est cultiver et protéger quoi? Comment nous pouvons subsister 
et même être heureux dans la maladie? Dans le malheur? Peut-on aimer la vie, malgré tout ce qui 
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peut accabler une personne? Il s’agira donc de faire parler ce qui parle peu ou différemment, afin de 
faire voir le corps souffrant, corps résistant. Finalement, qu’en est-il de notre impuissance? Ne 
sommes-nous pas en pleine tragédie grecque? Nous reprendrons en quelque sorte les questions 
kantiennes (qu’est-ce que l’être humain? Qu’est-ce que la vie? Que pouvons-nous espérer? Que 
devons-nous faire?) Qu’est-ce qui donc surprend lorsque nous observons un tel corps? Nous allons 
faire et re-faire et dé-faire le trajet de la personne soignée à la personne soignant en essayant de 
comprendre ce que c’est soigner et être soigné, ce que cette relation apporte aux sujets et à la 
relation elle-même. Ici, le regard, la voix, est à la fois corps, moins que corps, plus que corps  - les 
paroles et les discours sont incorporés… 
 
Jacques Quintin 
courriel: Jacques.Quintin@USherbrooke.ca 
http://www.usherbrooke.ca/bdethique/ressources-en-ethique/personnes-ressources/jacques-
quintin/ 
 
Docteur en philosophie de l’Université Laval. Depuis 2006, il enseigne l’éthique clinique à la faculté de 
médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke. Dans le cadre de l’enseignement 
de l’éthique clinique, Jacques Quintin s’est intéressé aux questions de pédagogie et aux questions 
relatives à la place de la réflexion dans le parcours de professionnalisation. Il s’intéresse à la question 
de la relation d’aide qu’on retrouve autant dans le milieu des soins que dans le monde de l’éducation 
et qui gravite autour des questions du bien-agir en vue du bien-être et de l’accomplissement de soi en 
regard d’une réflexion sur la vie humaine. Il a publié aux éditions Liber, Herméneutique et psychiatrie. 

Pouvoirs et limites du dialogue (2005). Également en 2013, Éthique et toxicomanie. Les conduites addictives au 
cœur de la condition humaine. En 2015, il a fondé l’Association francophone internationale d’éthique de la 
relation d’aide et de la santé mentale.  
 
Εlena C. Théodoropoulou (v. supra) 

courriel: theod@rhodes.aegean.gr  
 
 

 
 
Jan Masschelein 
courriel: jan.masschelein@kuleuven.be 
 
“Aller à l'école: monde à la main, à pied” 
 
Nous pourrions formuler l'idée que chaque société doit discuter les conditions existentielles et 
anthropologiques auxquelles elle est confrontée avec l'arrivée des «nouveaux» ou de la nouvelle 
génération (qui devrait être comprise non pas seulement en termes d’âge courant). De nombreuses 
sociétés réagissent (ont réagi) à cet événement par des pratiques d'initiation et desocialisation, mais 
certaines répondent également par l'éducation, c’est à dire, par faire les "jeunes" aller à l'école. Ils 
doivent aller à l'école. On peut dire, que ceci, c´est la réponse pédagogique et qu’elle génère l'image 
de l'enseignant comme celui qui accompagne l'enfant à l'école. La particularité de cette réponse 
éducative est fondée (1) sur la croyance unique et radicale que les êtres humains sont tous égaux, 
qu'ils n’ont aucune destination naturelle et que tout le monde peut apprendre tout, et (2) sur  la 
décision d'une société de mettre sur la table la grammaire fondamentale des pratiques. Elle est 
justement cette pédagogie de la foi et de décision sociale, qui est mise en œuvre dans la conception 
des écoles comme des modes particuliers de préoccupation avec les nouvelles générations et de prise 
en soin du monde qui se révèle à eux. Dans mon exposé, je vais expliquer comment l '«école» dans 
cette perspective ne doit pas être interprétée comme une institution (ce qui souvent se réfère à une 
école dé-scolarisée), mais comme une forme de réunion “scholastique” particulière à savoir un 
arrangement de temps - espace - matière très singulièrement fabriquée (y compris les architectures, 
les technologies, les pratiques, les gestes, les formes), qui permet de rechercher un rapport spécial au 
monde et une expérience concrète de potentialité et de communauté (à faire des choses publiques). 
Je vais montrer quelques-unes des caractéristiques de cette forme d’arrangement particulier, 
certaines des technologies et des techniques qui ont été mises en œuvre et la façon dont elles 
montrent le monde à la main, à pied. L'enjeu est non seulement les personnes et les choses, mais 
également les corps. Enfin, je vais suggèrer  qu’aujourd'hui, cette façon pédagogique très spéciale de 
faire face à la venue du nouveau se trouve dans un besoin de défense. Par défense on ne veut pas 
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dire que nous devons nous moderniser ou faire de la révolution, mais réinventer, re-concevoir 
l’«école». 
 
Professeur de philosophie de l'éducation, directeur du Laboratoire de l'éducation et de la Société, 

membre du groupe de recherche “Education, culture et société” à l'Université de Louvain, Belgique. 

Ses domaines d'activité sont la philosophie de l'éducation et la théorie critique et sociale. Son travail 

de recherche actuellement  se concentre sur le rôle public et la signification des écoles et des 

universités, à une approche moderne de l'émancipation et de la base de la “cartographie" et de 

“promenade” comme pratiques de recherche. 

Parmi ses publications sont: 
Co-authored (with Maarten Simons): Globale Immunität. Ein kleine Kartographie des Europaischen Bildungsraum 
(2005); Jenseits der Exzellenz. Eine kleine Morphologie der Welt-Universität. (2010) and In defence of the school. 
A public issue. (2013, free downloadable: http://ppw.kuleuven.be/ecs/les). They co-edited The learning society 
from the perspective of governmentality (2007) and Rancière, Public Education and the Taming of Democracy. 
(2011). 

 
 

 
Daniel Gaivota, Walter Kohan 
 
“Nomadisme et différence dans une école qui voyage (ou une école-voyage)” 
 
Quelle est la relation possible ou la similarité entre voyage et école? Est-ce qu’un voyage peut 
éduquer? Est-ce qu’une école peut faire déplacer? Si on perçoit l’école comme un lieu de rencontres, 
si on considère l’école comme un terrain fertile pour que les choses adviennent, on pourrait dire que 
quelque chose  là-bas arrive, que quelque chose là-bas est vécue comme expérience. Mais comment 
on éprouve une expérience? L’atelier vise à examiner ces deux concepts dans une relation 
rhizomatique (est-ce que c’est possible de penser à un devenir-voyage de l’école et à un devenir-école 
du voyage?) au fur et à mesure qu’on analyse et expérimente les concepts deleuziens de nomadisme 
et de différence. Deleuze n’associe pas le nomadisme au mouvement mais à la vitesse. Deleuze et 
Guattari ont définit la vitesse comme étant le caractère absolu d'un corps dont les parties (atomes) 
irréductibles occupent ou remplissent un espace lisse comme un tourbillon, avec la possibilité 
d'essaimer à tout moment. En ce sens, réfléchir sur le rôle de la vitesse et de la vélocité dans l’école et 
dans le voyage (conçus comme des temporalités analogues) peut nous aider à trouver au sein de 
cette relation le dé (placement) du corps. 
 
Daniel Gaivota 
courriel: danielgaivota@yahoo.com.br 

BA de Philosophie de l’Université Fédérale de Rio de Janeiro, Étudiant en M. ed. à l’ Université de l’ 

État de Rio de Janeiro, il explore la relation entre l’enfance, la pensée et le mouvement. Il croit que si 

nous pouvions habiter l’ école comme le voyage, nous pourrions effectuer un réel  déplacement dans 

l’éducation. 

Walter Omar Kohan 
courriel: wokohan@gmail.com 
https://uerj.academia.edu/WalterKohan/CurriculumVitae 

 

Docteur en Philosophie de l’Université Iberoamericaine de Mexique, il a fait ses études post-

doctorales à  l’Université de Paris VIII. Actuellement, il est professeur de 1ère classe  de philosophie de 

l’éducation de l’Université de l’Etat de Río de Janeiro (UERJ) et chercheur du Conseil National de 

Recherches (CNPq) et du programme Pro-Ciencia de la Fondation de Soutien de la Recherche de Río 

de Janeiro (FAPERJ). Entre 1999 y 2001, il fût Président du Conseil International pour la Recherche 

Philosophique avec les Enfants (ICPIC) et membre du même Conseil depuis 2002. Directeur des 

programmes internationaux du Ministère brésilien de l'éducation. Membre du Comité consultatif des 

revues: Thinking. The Journal of Philosophy for Children; Educação em Revista (Minas Gerais, Brazil); 

Educação e Filosofia (Uberlândia, Brazil); Educação & Sociedade (Campinas, Brasil); Asia Pacific 

Education Review; Ensayo y Error (Venezuela); Cuestiones de Filosofía (Tunja, Colombia); Diotime 

L´Agora. Revue Internationale de didactique de la philosophie (Montpellier, France); Revista Teias 

(Rio de Janeiro, Brazil). Co-éditeur du Journal de l’enfance et de la philosophie (édition du Conseil 
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international de la philosophie pour les enfants -www.periodicos.proped.pro.br). Professeur invité 

aux Universités: Université de Bergame, Italie, Université du Chili, Université de Paris 8, Université 

nationale de Salta (Argentine), Université nationale de la Plata (Argentine) Université de la Serena 

(Chili), Université ibéro-américain (Puebla, Mexique), Université Montclair. 

Parmi ses publications sont: 
Infancia. Entre Educación y Filosofía (Barcelona: Laertes, 2004), Filosofía: la paradoja de aprender y  enseñar 

(Buenos Aires: Libros del Zorzal, 2008), Sócrates. El enigma de enseñar (Buenos Aires: Biblos, 2009) Y Filosofía y 

educación. La infancia y la política como pretextos (Caracas: FUNDARTE, 2011). Philosophy and Childhood: Critical 

Perspectives and Affirmative Practices. (Palgrave, 2014). Childhood, education and philosophy: new ideas for an 

old relationship (Routledge, 2015). The inventive Schoolmaster (Sense, 2015). Socrate. Enseigner, ce paradoxe 

(L´Harmattan, 2013). La filosofia come paradosso. Apprendere e insegnare a partire da Socrate (Aracne, 2014). 

Filosofia com bambini (Liguori, 2013, con Vera Walksman). Infanzia e filosofia (Perugia: Morlacchi Editore, 2006). 

 
 

 
 
Marina Santi 
courriel: marina.santi@unipd.it 
 
“Incorporation dans l'inattendu: improvisation comme forme de la «pensée complexe» 
développementale” 
 
L’atelier est divisé dans deux parties pour faire face à deux axes principaux: l’improvisation comme 
expression du constructivisme cognitif humain et comme forme de l'action humaine adaptative / 
exaptive dans l'environnement, considérée comme forme privilégiée de la «pensée complexe»  dont 
les composants, comme identifiés par Lipman (2003) - pensée critique, créative et à la sollicitude - 
sont intégrés et mutuellement mis en œuvre dans le sens du développement. La dimension de 
l’incorporation de l'expérience de l'improvisation est également mise en évidence, afin de faire 
reconnaître le rôle des dispositions du corps au sein d’une relation dialogique dans laquelle la stabilité 
de l'identité est toujours en danger. 

Le cadre théorique présente un réseau de trois principales perspectives de recherche qui sont 
interdépendantes et mutuellement reconsidérées pour mettre en évidence la complexité du 
processus de l'improvisation et du comportement. Une première perspective se réfère à des études 
sur la théorie de l'improvisation et de la pratique improvisationnelle, dans laquelle les différentes 
approches et les champs convergent en ce sujet compte tenu de sa dimension ontologique, cognitive 
et performative.  

Une deuxième perspective considère l'improvisation comme une forme de pensée d'ordre supérieur 
et relie la cognition improvisationnelle aux compétences, comme ce sont le raisonnement réflexif, la 
pensée critique, la métacognition, les compétences émotionnelles et relationnelles et la créativité. 
Dans cette perspective, l'approche «complexe» pour la pensée d’excellence proposée par Lipman 
(2003) sera privilégiée, assumant sa triangulation comme modèle utile mis en évidence pour 
comprendre et repenser à la multidimensionnalité conceptuelle et pragmatique de l'improvisation.  

Une troisième perspective de la recherche concerne le domaine des études sur la formation et 
l'éducation des enseignants et des praticiens, ainsi que les compétences qui doivent être prises en 
considération pour un «profil d'éducateur» renouvelé dans les sociétés contemporaines. En 
particulier, le concept et la pratique de l'improvisation mettraient en évidence les dimensions 
fondamentales de l'expertise de l'enseignement, considérée comme maîtrise du corps / esprit 
pendant l'expérience réflexive, disposition de l’écoute, ouverture au risque et changement des 
attitudes face aux défis inattendus dans la pratique pédagogique quotidienne. 
 
 
Docteure de Sciences de l’Éducatione, elle est  Professeure de première classe en Didactique et 
Éducation Spéciale au Département de Philosophie, Sociologie, Pédagogie et Psychologie Appliquée à 
l’Université de Padova. Sa recherche concerne le dialogue et l’argumentation, les méthodologies 
didactiques, la pédagogie de la différence et de l’éducation inclusive. Elle se spécialise à la discussion 
dans la classe, à la fois comme une méthode et comme un contexte pour le développement des 
compétences intellectuelles d’ordre supérieur et des capacités réflexives. Elle est experte en 
“Philosophie pour Enfants”, un sujet par rapport auquel elle a effectué un grand nombre de 
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recherches empiriques en vue de évaluer l’efficacité de la pratique philosophique dans des 
communautés de recherche pour la construction des environnements sociaux inclusifs. Elle travaille 
sur l’improvisation en tant que processus éducatif et d’apprentissage, une nouvelle métaphore pour le 
développement de la pensée critique, créative et de sollicitude.  
Parmi ses publications sont: 
Santi M. (2010), (Ed.), Improvisation Between Techinque and Spontaneity, Cambridge Scholar Publisher. Santi M. 
(2009), Philosophers go to school. Some Constraints and Shared Remarks, in E. Marsal, T. Dobashi, B. Weber 
(Eds.), Children Philosophize Worldwide, Peter Lang, 527-542. Santi M. (2007), Democracy and inquiry. The 
internalization of collaborative rules in a community of philosophical discourse, in D. Camhy, Philosophical 
foundations of innovative learning, Saint Augustin: Academia Verlag, 110-123 Santi M. (2007), Fare filosofia in 
classe. Un approccio dialogico ispirato alla teoria dell’attività, in L. Illetterati (a cura di), Insegnare filosofia, 
Novara: UTET, pp. 94-117. Santi M. (2006), Ragionare con il discorso. Il pensiero argomentativo nelle discussioni in 
classe, Nuova Edizione, Napoli: Liguori. Santi M. (2006), Costruire comunità di integrazione in classe, Lecce: Pensa. 
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Christoph Wulf, Fani Paraforou 
 
“Incorporation: Le développement d’un savoir corporel à travers des processus mimétiques” 
  
Une grande partie de ce qu’on appelle apprentissage culturel consiste à l’apprentissage mimétique, 
qui –à son tour- se trouve au centre de plusieurs processus d’éducation et d’autoformation. Il 
s’adresse à d’autres gens, groupes sociaux et héritages culturels et il sert comme une garantie de la 
continuation de leur existence. L’apprentissage mimétique est une sorte d’apprentissage à travers les 
sens, fondée sur le corps, où les images, les formes et les mouvements –nécessaires pour qu’on 
puisse effectuer des actions– sont des objets d’apprentissage. Cette incorporation a des 
conséquences de long-terme, importantes pour tous les domaines de la vie sociale et culturelle. Les 
processus mimétiques créent des similarités aussi bien que des différences par rapport aux 
circonstances ou bien les personnes liées à eux. En participant aux pratiques vivantes des autres, les 
gens étendent leurs propres espaces vitaux et créent pour eux-mêmes des nouveaux modes 
d’expérience et d’action. La réceptivité et l’activité se rencontrent de façon productive. Dans tous les 
domaines de la vie humaine, les rituels et les gestes sont importants pour le développement 
mimétique du savoir corporel. Le savoir incorporé est necessaire à la réligion, la politique, l’économie, 
la science, les familles et l’éducation. Il nous aide à rapprocher la différence et l’altérité et à 
s’entendre avec elles; Il nous aide à créer un sens de communauté et de relations sociales; Il nous 
permet, également, d’attribuer un sens et une structure aux relations humaines. Le savoir rituel 
facilite la continuation mais aussi le changement et l’expérience de la transition et de la 
transcendence. 
 
 
Christoph Wulf 
courriel: christoph.wulf@fu-berlin.de 
 
Professeur d’anthropologie et de philosophie de l’éducation ainsi que cofondateur du Centre 
interdisciplinaire d’Anthropologie historique de l’Université libre de Berlin. Il est également membre 
du groupe de recherche «InterArts», du centre de recherche collaborative (SFB) «Culture de la 
Performance» et du Centre d’excellence «Langage de l’émotion» à l’Université Libre de Berlin. Il fut 
nommé Professeur Honoris Causa à l’Université de Bucarest pour ses travaux en Anthropologie, il est 
principal adjoint de la Société d’Anthropologie historique, fondateur du comité d’Anthropologie de 
l’éducation de la Société allemande pour la Recherche en  Sciences de l’éducation. Il est  vice-
président du comité allemand pour l’UNESCO et membre du conseil du Centre International pour la 
Recherche des Études Culturelles (Vienne). Directeur de “Paragrana. Internationale Zeitschrift für 
Historische Anthropologie“ (1992 et après); Membre de rédaction de plusieurs périodiques 
internationaux. Co-éditeur du “Zeitschrift für Erziehungswissenschaft“ (Journal des Sciences de 
l’éducation) et de la série “Historische Anthropologie“ (années 1988 et après), “European Studies in 
Education“ (1995 et après), “Pädagogische Anthropologie“ (1996 et après). Il est auteur, co-auteur où 
éditeur de plus de 100 livres; ses livres sont traduits dans plus de 15 langues. Domaine de recherche: 
Anthropologie historique et culturelle, anthropologie de l’éducation, mimésis, esthétique, éducation 
interculturelle, performativité et rituel, gestes, émotions, imagination, epistemologie. Séjour en tant 

mailto:christoph.wulf@fu-berlin.de


 

 

que chercheur et professeur invité: Etats-Unis, Pays-Bas, Angleterre, Suède, Autriche, Italie, France, 
Japon, Russie, Danemark, Brésil, Chine et Inde. 
 
 
Fani Paraforou (v. supra) 
courriel: fani.outis@gmail.com  
 
 

 
 
Εlena C. Théodoropoulou, Elena Nikolakopoulou 
 
Parlant de «PhilosophAlia» 
 
La rubrique "PhilosophAlia" sur le site du “Laboratoire de Recherche en Philosophie Pratique et 
Appliquée (L.R.Ph.P.A.)” http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff/default.aspx?Menu=6&Show=static, à 
travers la présentation d'exemples de la philosophie se trouvant en mouvement incessant dans 
l'espace et le temps, nous permet de parcourir les formes et les modes dans lesquels  la philosophie - 
ou ce que nous considérons comme étant (la) philosophie- semble (habituellement) se manifester. La 
question concernant  quoi, comment, où, quand (la) philosophie est,  transporte cette dernière, 
difficilement mais spectaculairement, à travers des formes qu’elle réfute et qui la réfutent, justement 
parce qu'elle seraient (leur) philosophie. Ce parcours nous permettra de poser la question sur l’/es 
incorporation/s de la philosophie, la philosophie incorporée, son rapport avec le corps-qui-la-porte et 
avec les manières par lesquelles il le fait (si, en fin de compte, le corps a d’importance ou s’il est 
important de poser la question relativement au corps), au fur et mesure que nous reconnaissons  les 
modes à travers lesquels la philosophie existe ou être dite. Si le corps est indifférent pour la 
philosophie ou pour ses métaphores, s’il est son porteur (nécessaire/non nécessaire),  Philosoph-Alia 
posent la question des manifestations de la philosophie, mais la question comprend d’une manière 
agaçante la question relativement au corps au fur et à mesure que ces manifestations se déploient. 
Comment de la philosophie sans ou avec le corps? Et qu’est-ce que signifie ce  sine qua non ou ce cum 
eo? 
 
Εlena C. Théodoropoulou (v. supra) 

courriel: theod@rhodes.aegean.gr  
 
Elena Nikolakopoulou (v. supra) 

courriel: elena_nikolakopoulou@hotmail.com 

 
 

 
 
Gabriele Maria Weigand 
courriel: weigand@ph-karlsruhe.de 

“Pestalozzi et l’actualité: L’éducation corporelle et morale face à des situations de pauvreté et de la 
souffrance” 
 
Dans une situation de pauvreté, de la souffrance à cause de la faim, une éducation intellectuelle n’est 
guère à réaliser, ce sont plutôt  les besoins de corps qui comptent d’abord. Cela nous a montré de 
façon exemplaire le pédagogue Heinrich Pestalozzi dans sa fameuse lettre de Stans. Aujourd’hui, face 
à la situation des réfugiés, ces idées qu’il a décrites dans cette lettre sont plus actuelles que toujours.  

Heinrich Pestalozzi, un disciple de Rousseau, s’est donné l’obligation de diriger un orphelinat à Stans, 
une bourgade de Suisse alémanique, en automne 1798. L'armée française du Directoire vient de 
dévaster le canton de Nidwal. C’était à lui de s’occuper des enfants pauvres et mal élevés de la région 
et de les éduquer.  Après quelques mois de son aventure, il décrit ses expériences riches qu’il avait 
faites avec ces enfants en adressant une lettre à un ami.  

Dans l’atelier on va discuter la façon de gérer cette situation autant que les pensées développées par 
Pestalozzi dans sa lettre. Des liens entre le passé et l’actualité  de même qu’entre l’éducation 
corporelle et morale sont faits. 
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Professeure de philosophie de l'éducation à l’Université de Karlsruhe. Professeurε invité: Université 

de Paris 8, Université de Paris 7, Université de Brasilia (Brésil), Université de Cali, Université de 

Columbia, Valdosta State University Géorgie (USA). Thèmes de recherche: anthropologie et 

philosophie de l'éducation, éducation pour les Individus charismatiques, Etudes interculturelles, 

Recherche biographique. Membre de la Société allemande des Sciences de l'éducation ("Deutsche 

Gesellschaft für Erziehungswissenschaft"), du comité scientifique de la “Bibliothèque européenne des 

Sciences de l'éducation"(Paris /Armand Colin), du comité scientifique des revues: Dossiers 

pédagogiques. Revue des Sciences de l'éducation. Membre de SOPHIED (Société de la Philosophie de 

l'éducation, Paris). 

Parmi ses publications sont: 
Solzbacher, C., Weigand, G., Schreiber, P., 2015: Begabungsförderung kontrovers? Konzepte im Spiegel der 

Inklusion. Weinheim/Basel: Beltz. Weigand, G., Hackl, A., Müller-Oppliger, V., Schmid, G., 2014: Personorientierte 

Begabungsförderung. Eine Einführung in Theorie und Praxis. Weinheim/Basel: Beltz. Hoyer, T, Haubl, R, Weigand, 

G., (Ed.) 2014: Sozio-Emotionalität von hochbegabten Kindern. Wer sie sind - was sie bewegt - wie sie sich 

entwickeln. Weinheim/Basel: Beltz, Egloff, B., Friebertshäuser, B. & Weigand, G. (Ed.) 2013. Interkulturelle 

Momente in Biografien –Spurensuche im Kontext des Deutsch-Französischen Jugendwerks. Münster: Waxmann, 

Hess, R., Mutuale, A. & Weigand, G. (Ed.) 2013. Le moment interculturel dans la biographie. Paris:Théraèdre. 

 
 

 
 
Walter Kohan, Daniel Gaivota 
 
“Penser avec Zarathustra: devenir chameau! devenir-lion! devenir-enfant!” 
 
Pendant cet atelier, on va réaliser quelques exercices corporels sur la base du “Tableau des Actions de 
Basci" de Ricardo Sassone, philosophe et dramaturge argentin. Les participants/es  vont lire la section 
"Les trois métamorphoses" de Zarathoustra de Nietzsche. Ils vont essayer ensuite de traduire en 
gestes corporels n’importe quelle des trois transformations présentées par Nietzsche. Un dialogue 
suivra relativement à l'expérience du corps. 
 
 
Walter Omar Kohan (v. supra) 

courriel: wokohan@gmail.com 
https://uerj.academia.edu/WalterKohan/CurriculumVitae 

 

Daniel Gaivota ((v. supra) 

courriel: danielgaivota@yahoo.com.br 

 

 

28/5/2016 

 
 
Fani Paraforou, Alexandra Sideridou 
 
“Écriture et corps – l’inscription comme paradigme” 
 
Les inscriptions anciennes constituent des exemples d’intérêt culturel, tandis qu’en même temps elles 
peuvent fonctionner, à travers l'écriture, l'image et l'espace, comme des artefacts complexes. La 
recherche autour les inscriptions, comme par exemple celles gravées sur les stèles funéraires, se 
focalise plutôt soit sur l’écriture et donc sur l’aspect visuel des signes, en les considérant comme des 
formes d’intermédialité, soit sur leur spatialité, en les considérant comme des créations en trois 
dimensions. Notre intervention commence par une première fonction des inscriptions, la notation : 
l’assemblage des signes graphiques et/ou visuels sur un «corps» matériel. Étant conscient de l'abus 
du terme «corps» dans la formulation précédente, l'argument principal de cette intervention est que 
cet entrelacement entre l'écriture et le matériel qui définie un artefact ou une œuvre d’art comme 
inscription, rend possible la liaison entre les inscriptions anciennes et les variations dans l'art 
moderne. Cependant, cet article n’a pas l’intention d’argumenter sur la continuité historique d’une 
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forme mais, en réduisant les inscriptions aux versions de multimodalité, de chercher leur dimension 
«corporelle» (c’est-à-dire d’investiguer les (re)présentations artistiques des corps et d’argumenter sur 
leur sémiologie), de chercher des références du corps comme motif dans les textes des inscriptions et 
de discuter leur sémantique mais aussi de détecter les performances du corps à travers les textes, la 
construction matérielle et l’installation des inscriptions. 
 
 
Fani Paraforou (v. supra) 

courriel: fani.outis@gmail.com  
 
Alexandra Sideridou 
courriel: al_sideridou@yahoo.fr 

Doctorante en Histoire de l’art et archéologie à l’Université Rennes 2. Diplômée de deux Masters 

recherche en Sciences de l’éducation (Université Rennes 2 et Université de Macédoine Occidentale – 

Grèce). Enseignante de grec dans des établissements grecs en français depuis 11 ans. Membre du 

groupe de recherche du Laboratoire de “Recherche sur la Philosophie Pratique et Appliquée” 

(L.R.Ph.P.A.) de Université d'Egée, tutrice et correctrice au CNED et Vice-présidente de l’association 

d’archéologie L’Aspis.  

 
 
 
 
Alexios Petrou 
courriel: abaris@primehome.com 
 
“La physiologie du sujet: un symbolisme pour l’œil” 
 
La philosophie moderne, de Descartes à Hegel, semble assumer la primauté du sujet pensant ou de la 
conscience considérée comme le champ unitaire ou le substrat de l’identité qui définit et soutient 
l’existence du monde. À l’opposé de cette philosophie,  le «sujet» d’après Nietzsche n’est rien d’autre 
qu’une fiction, une croyance qui, même si elle est bénéfique pour la vie, reste une fiction, une 
interprétation mais pas un fait absolu ou une vérité. Cependant, d’après le philosophe, l’importance 
accordée à l’idée du «sujet» par la réflexion moderne est un symptôme général du nihilisme qui, déjà 
depuis le temps de Platon, veut intégrer le vrai monde dans la sphère d’une identité «éternelle» et 
presque divine, n’étant accessible que par la pensée pure, dévaluant ainsi  la sphère des sensations, 
de la réalité et du flux des phénomènes vécus.        

À l’opposé de la conception de Platon, Nietzsche ne considère pas le «sujet» comme ce qui unit ou 
soutient, mais il pose le concept de «sujet comme multiplicité» qu’il interprète justement à travers le 
phénomène du corps vivant en tant qu’une «vérité» fondamentale et incontournable. Ainsi, selon le 
philosophe, la croyance en un «moi» permanent et éternel qui transcende et surpasse l’expérience 
temporelle et qui rend le «sujet» une simple fiction, il ne peut être qu’un moment temporaire de 
l’Etre que la volonté de puissance veut transcender en essayant de renforcer la force du corps vivant  
pour ainsi  passer à un autre moment, une  autre fiction, une autre perspective, un autre «sujet». Une 
telle conception supprime toute croyance en un «Moi» éternel qui se trouve au-delà du moment du 
devenir. 

Ainsi, la confirmation temporelle de l’identité du moi nous permet une vision plus individualiste du 
«sujet»: le sujet n’est rien d’autre que l’instant, il est temporel et fini, tandis qu’en même temps il est 
condamné de tomber dans l’oubli de l’Etre en tout instant qui suit. La conception du sujet en tant que 
multiplicité est si précise qu’elle ne laisse aucune place à la consolation métaphysique ou la sérénité; 
en revanche, elle nous expose à l’exagération dionysiaque de la même vie dionysiaque qui nous 
démembre, malgré le fait qu’à la fois, elle crée les conditions nécessaires pour sa renaissance à 
travers l’émergence de l’apollonien.  

Lors de l’atelier, nous allons discuter la critique nietzschéenne du «sujet» dans la philosophie 
occidentale et essayer d’interpréter la notion du «sujet comme multiplicité» (VP, 490) en nous 
focalisant sur certains aphorismes de la Volonté de puissance. Comme le soutient Nietzsche, la 
réflexion,  comme hermeneia, est un acte assumé non par un «sujet» singulier mais par une synergie 
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d’instincts et de forces de domination beaucoup plus complexe et mystérieuse, instincts et forces qui, 
tous ensemble, constituent le phénomène du corps vivant. 

 

Alexios Petrou est docteur en philosophie de l’Université Aristotle de Thessalonique et professeur à 

l'Université de Nicosie où il enseigne la philosophie de l'éducation, de la langue et de la culture. Ses 

intérêts de recherche portent sur la philosophie de l'éducation, la philosophie allemande du 19ème 

siècle, l'esthétique, la philosophie du langage et de la philosophie néoplatonicienne. Il a écrit le livre, 

"Le passage de Nietzsche: Vérité, Art et Culture" (éd. Zitros, 2007), il a traduit et édité trois livres du 

néoplatonicien Jamblique [Sur la vie pythagoricienne (2001), Protréptique à la Philosophie (2002) et 

Sur les mystères égyptiens (2005) - éd. Zitros], un volume de textes sur la philosophie de langue [Sens 

Fils et nœuds langagiers (2007), en co-direction avec M. Zempylas- éd Vanias] et un volume de textes 

moraux et éducatifs ["Ethique et Education: Dilemmes et perspectives" éd. Kritiki 2010 en co-

direction avec M. Sakellariou et M. Zempylas). Dernièrement, il a édité le volume, "L'esthétique de 

Grecs anciens" (ed. Zitros, 2011). Son curriculum vitae comprend encore des publications originales 

dans des revues scientifiques et des présentations dans des conférences grecques et internationales. 

 
 
 
Jean-Francois Dupeyron 
courriel: j-f.dupeyron@wanadoo.fr 
 
“Corps enfantins et esprits adultes”: une réflexion sur la représentation du corps de l’enfant en lien 
avec les représentations de l’enfance” 
 
L’anthropologie de l’éducation n’est pas réductible à une anthropologie inscrite dans la biologie; elle 

est aussi et surtout une anthropologie culturelle (consacrée aux formes de vie sociale et aux pratiques 

humaines) et une anthropologie philosophique (centrée sur le sens de la vie humaine). Si le "naturel" 

ou le "physique" est ce qui se produit selon son ordre propre, l’anthropos est bien plus qu’un 

morceau de physis, parce qu’il s’agit d’un fragment de nature qui dit ce qu’est la nature. Le corps 

propre, vécu, phénoménologique, vient donc redoubler le corps social, lequel vient lui-même 

redoubler le corps biologique. C’est de cet emboîtement maladroit et inachevé que découle le 

mystère anthropologique de l’humain. 

Nous proposons ainsi d’étudier la représentation du corps de l’enfant en lien avec les représentations 

de l’enfance en Occident, autrement dit d’observer le corps socialement construit de l’enfant dans 

l’optique d’une anthropologie de l’éducation. 

 

Maître de conférences en Philosophie à l’ÉSPÉ d’Aquitaine (Université de Bordeaux), habilité à diriger 

des recherches en Philosophie. Μembre de l’équipe de recherche Sciences Philosophie Humanités, 

Université de Bordeaux Montaigne). Membre associé du Laboratoire de Recherche en Philosophie 

Pratique et Appliquée (LRPhPA), Université d’Égée (Grèce), membre du bureau de la Société 

Francophone de Philosophie de l'Éducation (SofPhied), membre fondateur de l'Association 

Francophone Internationale d'Éthique de la Relation d'Aide et de la Santé Mentale. Université de 

Sherbrooke. Responsable du master MEEF Encadrement éducatif à l’ÉSPÉ d’Aquitaine et responsable 

pédagogique du site des Landes à l’ÉSPÉ d’Aquitaine. Thèmes de recherche: Questions éthiques et 

déontologiques dans les métiers du professorat, de la formation et de l'éducation; La vie scolaire et 

les normes scolaires (philosophie de l’éducation), la diversité culturelle et éducative. 

Parmi ses publications sont: 
Dupeyron, J-F. (2010). Nos idées sur l'enfance. Étude des représentations de l'enfance en Occident. Paris, 
L'Harmattan, février 2010. Dupeyron, J-F. (2013). Montaigne et les Amérindiens. Bordeaux, Le Bord de l'Eau, août 
2013. Dupeyron, J-F. & Miqueu, Ch. dir. (2013). Éthique et déontologie dans l'Éducation Nationale. Paris, Armand 
Colin, avril 2013. Dupeyron, J-F. & Courty, B. dir. (2016). Le bien-être des écoliers. Bordeaux, Presses 
Universitaires de Bordeaux. Sous presses (parution en 2016). Dupeyron, J-F. (2014). «Foucault et la forme 
scolaire». Dans PRAIRAT, E. (dir.). À l'école de Foucault. Nancy, Presses Universitaires de Lorraine, novembre 

2014, 154 pages, p. 91-123. Dupeyron, J-F. (2014). «L'éducation comme pratique éthopoïétique». Dans E. 
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Théodoropoulou (dir., intr., trad.). Philosophie de l'éducation. Aspects de la praxis. Athènes, Éditions 
Pedio (Grèce), décembre 2014, p. 427-452. 
 
 

 
 
Adalberto Dias de Carvalho, Elena C. Théodoropoulou 
 
“Histoires de(u) corps en solitude: les réflexions d'un vieil homme et la pérégination   de Celia; le 
corps comme droit, souci et souffrance: les approches de la philosophie de l'éducation” 
 
L’atelier va présenter deux cas de corps en solitude, faisant et montrant l’expérience de leur propre 
mort-qui-arrive. Le cas d’une personne réelle, d'un vieil homme qui, se  rappelant des réussites de sa 
vie passée, constate l'absence de futur et de présent qu'il vit en exposant son cops vécu qui le fait 
souffrir, dans la mesure où la chair perd la capacité de donner plaisir ou, au moins, de demeurer 
imperceptible. Et le cas de Celia, d’un personnage fictif, tiré d’une œuvre théâtrale de T.S.Eliot, qui, 
suivant un trajet personnel vers sa selva oscura, elle arrive consciemment à une mort d’ordre 
«martyrique»: elle laisse son corps devenir proie à un dévorement extérieur et intérieur dans une 
solitude éclatante. 

D’une part, l’histoire du corps prenant conscience du vieillissement: souvent on soigne les vieillards 
sans les écouter. Pourtant, la solitude advient justement quand on s'écoute mais personne ne nous 
écoute... une fois le corps vieilli, on vieilli en soi, au fur et à mesure que ce corps se dégrade et n'est 
plus ni objet de désir propre ni objet de désir pour les autres. Selon les mots de Bernard Andrieu (La 
nouvelle philosophie du corps, Érès, Paris, 2002, p. 148), "là où l'image mentale conserve au sujet 
l'horizon de son unité intérieure, le vieillissement 'décorpore' le sujet: un conflit apparaît entre 
l'image permanente de lui-même et le travail du temps sur l'espace matériel de son corps" qui 
annonce la mort. Finalement, "on meurt toujours vaincu", idem, p. 152). L'inquiétude et le désespoir 
même - provoqués par l'interférence du cops objectif, anatomique, sur le corps propre, intime - 
doivent toutefois être ici regardés en tant qu'expressions de la singularité humaine. D’autre part, 
l’histoire d’une vie ordinaire culminant à un acte solitaire héroïque, une personne féminine se battant 
contre le sentiment corrosif de solitude, dans un effort désespéré  de dépassement de l’acédie,  
péniblement transvaluée à travers une expérience mortelle de souci (kēdos) pour l’autre humain 
pendant laquelle le corps s’érige en symbole de son propre soi, un corps sortant de son corps pour 
remplir l’acte en tant qu’acte moral. Acte-corps à part entière. 

Mais est-ce vraiment ici des histoires de corps? Ou qu’est-ce qui fait de ces histoires, des histoires 
de(u)  corps? 
 
 
Adalberto Dias de Carvalho 
courriel: adcarval@gmail.com 
http://ifilosofia.up.pt/gfe/?p=members&a=ver&id=21 
 
Professeur et chercheur à l’Université de Porto, Directeur à l’ISCET (Institut Supérieur de Sciences 
Empresariales) et à l’Ecole Supérieure Paula Frassinetti  et coordinateur du Laboratoire de Philosophie 
de l’Education de l’Institut de Philosophie de l’Université de Porto. Il a enseigné au Master Européen 
de Recherches en Sciences de l’Éducation de l’Université de Rouen (MERSE) et est actuellement, il 
est  président de la SOFELP (Société de Philosophie de l’Education de Langue Portugaise). Il est aussi 
l’auteur de plusieurs livres en portugais, sur l’anthropologie de l’éducation, épistémologie et 
herméneutique éducative (v. notamment Epistemologia das Ciências da Educação, A Educação como 
Projecto Antropológico et A Contemporaneidade como Utopia) et des chapi res de plusieurs livres en 
langue française. Son dernier livre: "Anthropologie de l'Exclusion ou l'Exil de la Condition Humaine", 
Paris, L'Harmattan, 2014. 
 
Elena C. Théodoropoulou (v. supra) 
courriel: theod@rhodes.aegean.gr  
 
 

 
Alain Kerlan, Yves Henri 
 
“Le vaisseau fantôme, de l’objet philosophique à l’objet esthétique” 
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Si l’art n’est pas qu’une affaire de corps, il n’y a d’œuvre qu’incarnée. Pour le plasticien, si l’œuvre est 
le fruit d’un corps à corps avec son matériau, elle est tout autant pensée incarnée aux prises avec son 
matériau. Engageant ensemble l’artiste et le philosophe, cet atelier vise à confronter et articuler le 
travail du concept et le geste esthétique. 
 
Phase 1. 
1. Présentation de l’artiste Yves Henri, son œuvre, sa démarche, ses réalisations 
2. Présentation du projet «Vaisseau Fantôme», projet artistique et philosophique, ses escales, son 
escale dans le Dodecanèse. 
3. Atelier philosophique: le vaisseau fantôme comme «déclencheur» philosophique. Les participants 
seront invités à explorer et discuter les idées que tire dans son sillage le thème du bateau fantôme et 
à en dresser en somme la «carte conceptuelle». Ou encore, on peut parler avec toutes les pincettes 
nécessaires de «brainstorming» philosophique, autour des légendes du bateau fantôme. 
 
Yves Henri, Alain Kerlan 
 
Phase 2. 
4. De l’idée au geste esthétique/artistique. Cette phase finale est entièrement pilotée par Yves Henri. 
Dans l’esprit de la création partagée caractéristique de se démarche, il invitera les participants 
(surtout des écoliers du Primaire qui participent au projet «Objets Philosophiques/Cycles 2» 
individuellement et collectivement, à faire exister dans des formes esthétiques (plastiques, 
graphiques, chorégraphiques, etc.) et les matériaux disponibles une ébauche du vaisseau fantôme, ou 
au moins des notions, images, sentiments qu’il aura fait lever dans son sillage. 
 
Alain Kerlan 
courriel: alain.kerlan@univ-lyon2.fr 

http://alain.kerlan.pagesperso-orange.fr 
http://www.exposition-lyon.com 

 
Philosophe, professeur émérite en sciences de l’éducation à l'université Lumière Lyon2, où il a 
exercé les fonctions de Directeur de l’Institut des Sciences et des Pratiques d’Education et de 
Formation. Membre du laboratoire Education Cultures Politiques, il y dirige l’axe «Politiques de l’art 
et de la culture en éducation», il fait des recherches au niveau de la philosophie de l’éducation et de 
l’histoire des idées éducatives et plus particulièrement des pratiques artistiques et culturelles, des 
rencontres et des croisements entre art et école et en générale entre dimension esthétique et 
éducation.  
Parmi ses publications sont: 
Alain Kerlan, Laurence Loeffel (dir.), Repenser l'enfance?, éditions Hermann, 2012; Alain Kerlan, Denis Simard 
(dir.), Paul Ricoeur et la question éducative, Presses de l'université Laval, 2011, co-direction; La photographie 
comme lien social, Scéren, 2008; Des artistes à la maternelle, éditions du Scérén, 2005; L'art pour éduquer? La 
tentation esthétique, Presses de l'Université Laval, 2004; Philosophie pour l'éducation, ESF, 2003; La science 
n'éduquera pas, Peter Lang, 1998, Un collège saisi par les arts (édition de l’Attribut, 2015 (avec Françoise 
Carraud, Céline Choquet, Samia Langar), Cet art qui éduque (éditions Fabert, 2016, avec Samia Langar). 
 
 

Yves Henri 
http://www.yveshenri.com/ 
 

Il détient un diplôme de carreleur. Il a étudié en Faculté de théologie protestante à Montpellier, a été 

directeur d’une MJC (Maison de la Jeunesse et de la Culture) et éducateur. Artiste à temps plein 

depuis 1985, Yves Henri développe des activités de création en immersion sociale, intervient dans les 

établissements scolaires, participe aux différentes éditions de l’Art sur la Place dans le cadre de la 

Biennale d’Art Contemporain de Lyon. Il crée le concept du «Petit Peuple des Guetteurs» qui ne peut 

exister et prendre forme que s’il y a rencontres, échanges avec un groupe pas forcément initié, au 

départ, à la chose artistique. Aujourd’hui, le Petit Peuple des Guetteurs a essaimé en différents lieux, 

en France et à l’étranger. 

 

Yves Henri aborde l’art et la production de ses œuvres comme une «création partagée». Il explique 

que «l’artiste n’a pas peur de la déstructuration initiale, fondatrice de nouvelles formes dans lesquels 
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d’autres peuvent se retrouver et intervenir». Un détenu de la prison de Villefranche-sur-Saône parle 

de «révolution à basse température». Régis Gire, chargé d’action culturelle au Musée d’Art 

Contemporain de Lyon (MAC), de «subversion douce» et Thierry Raspail, conservateur au MAC, lui, 

pose la question du pourtour du territoire. Peut aussi être évoquée l’esthétique relationnelle, une 

esthétique de l’interhumain, de la rencontre, de la proximité, de la résistance au formatage social, 

chère à Nicolas Bourriaud, rappelant ainsi à tous que l’art est une activité qui consiste à produire des 

rapports au monde. Comment en effet comprendre le propos de Robert Filliou: «l’art c’est ce qui rend 

la vie plus intéressante que l’art», si ce n’est en communiant dans cet espace temps qu’est la création 

partagée, car comme le disait une participante de l’Art sur la Place: «l’art, c’est ... la vie!». 

 
 

 
Didier Moreau 
courriel: moreaudi@wanadoo.fr 
 
“Le corps entre l’État et l’éducation: discipline, hygiénisme, augmentation, prédiction 
emancipation” 
 
Le travail de l’atelier portera sur la fonction politique du corps, entre le gouvernement politique de 
l’État et les pratiques éducatives qu’il préconise. Les analyses désormais classiques de Foucault sur la 
discipline doivent être désormais étendues à des champs beaucoup plus vastes: on étudiera 
l’hygiénisme nazi (Aktion T4, Aktion 14f13) qui prétendait supprimer les «vies indignes d’êtres 
vécues» et ses séquelles contemporaines, les théories de l’augmentation dans les discours 
posthumanistes, et les perspectives de la médecine prédictive. L’objectif de l’atelier sera de réfléchir 
sur les résistances et les contre-conduites que les pratiques éducatives peuvent développer pour 
maintenir ouvert l’horizon de l’émancipation. 
 
 
Professeur des universités à Paris VIII Vincennes-Saint-Denis, il travaille sur le champ de l’éducation 
tout au long de la vie. Il appartient au Laboratoire d’études et de recherches sur les Logiques 
Contemporaines de la Philosophie. Il est titulaire d’un doctorat de philosophie, d’un doctorat de 
sciences de l’éducation et d’une Habilitation à Diriger des Recherches. Directeur du Département des 

Sciences de l’éducation, membre élu du Conseil National des Universités (17
ème section), il enseigne la 

philosophie politique, la philosophie de l’éducation et l’éthique de l’éducation à Paris VIII. Ses 
recherches portent sur l’éthique de l’enseignement et de la formation, l’histoire philosophique des 
idées éducatives, et la philosophie morale et politique contemporaine. Ses publications concernent 
principalement la construction de l’éthique professionnelle des enseignants comme processus de 
formation de soi-même et le champ de l’éducation métamorphique en relation avec la question de 
l’émancipation intellectuelle. 
Parmi ses publications sont: 
Éducation et Théorie morale. Paris: Vrin (2011). «L’éthique professionnelle des enseignants, le Gouvernement 
Pastoral et le Perfectionnisme moral» in: E. Prairat (coord.) L’éthique de l’enseignement, enjeux personnels, 
professionnels et institutionnels, Presses Universitaire de Nancy, 2014, p. 49-68. «Vie et éducation: les valeurs de 
la sécession» in: M. Fabre, C. Gohier, M.L. Martinez, Les Valeurs éducatives au risque du néo-libéralisme, Rouen, 
PUHR, 2015, p. 123-134. «Umsturz und Exil, “Révolution” et Exil: le “devenir-étranger” de Karl Löwith» in: D. 
Leroy & M. Leroy (eds.), Histoires d’écrits, histoires d’exil, Tübingen, Narr Verlag, 2014, p. 139-155. «Sénèque: 
l’éducation métamorphique et l’émancipation», Rassegna di pedagogia, Pädagogische Umschau, LXXII.1-2 
Gennaio, Giugno 2014, Pisa-Roma, p. 151-170. 

 
 

 
 
Nicolas Go 
courriel: nicolas.go@uhb.fr 
Site du CREAD: http://www.univ-rennes2.fr/cread 
 
“Le corps joyeux et ses affects” 
 
Le corps est bien souvent réduit à sa dimension physique, sinon physiologique. Et dans un contexte 
d’étude généralement consacré à l’activité intellectuelle, il ne trouve pas sa place. Ou alors, une place 
réservée, celle du sport, celle comme on dit en France, des «Activités Physiques et Sportives» (APS). 
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S’en suit la vieille division de l’esprit et du corps, constamment reconduite dans une hiérarchie 
inégalitaire par le fonctionnement même des institutions.  

Je voudrais soutenir ici que le problème n’est pas tant de redonner au corps toute la place qu’il mérite 
(comment, au demeurant, définir cette place?), que d’en proposer une redéfinition. Rien n’est moins 
sûr, d’ailleurs, que l’idée qu’on se fait de cette division corresponde à autre chose qu’une construction 
sociale et historique de l’opinion. Que l’on se réfère, par exemple, aux travaux du médecin grec Galien 
de Pergame qui, au deuxième siècle, n’envisageait pas qu’on puisse dissocier médecine de l’âme et du 
corps, faisait dépendre toutes les maladies du corps et de l’âme d’un mauvais tempérament du corps 
sur lequel elles agissaient à leur tour. Son traité Que l’excellent médecin est aussi philosophe en 
témoigne significativement. Les Esquisses pyrrhoniennes, de Sextus Empiricus à la même époque, 
présentent un remarquable exposé de l’importance qu’on pouvait accorder aux affects (et donc au 
corps) dans l’activité de connaissance, proposant à la fois une philosophie comme mode de vie 
(agôgê) et une éthologie avant l’heure. Quant à Spinoza, la question ne fait aucun doute: «l’Esprit et le 
Corps sont une seule et même chose» (Éthique III, prop. 2 scolie), affirme-t-il, précisant ensuite: 
«personne n’a jusqu’à présent déterminé ce que peut le corps». Deleuze a de son côté beaucoup 
insisté sur ce point (voir par exemple son Spinoza, philosophie pratique), que je souhaiterais reprendre 
à mon tour, dans le contexte plus particulier de l’éducation. Non pas: que doit-on enseigner? Mais: 
que peut le corps? C’est une affaire radicale de présupposé. Partir non pas des recommandations 
transcendantes de l’institution d’État, mais des effets immanents de l’expérience. On ne sait pas ce 
que peut le corps (son pouvoir de pâtir et d’agir), et plus largement ce que peuvent les corps (dans 
leurs rencontres), il faut donc expérimenter. S’agit-il d’apprendre à écrire? La question n’est pas: que 
faut-il enseigner? Mais: que peux-tu, dans ton rapport à ce langage qu’est l’écriture? Un rapport dès 
lors socialisé, et même coopérativement socialisé, de sorte qu’écrire se manifeste comme affect 
d’écriture. Ceci suppose une pratique de l’écriture libre, dans la longue durée et la reconnaissance 
sociale, afin qu’écrire devienne un «exercice spirituel», comme disait Pierre Hadot (Exercices spirituels 
et philosophie antique), non pas une activité de normalisation institutionnelle, mais un acte 
philosophique, ou existentiel. Non pas une activité scolaire (ou scolastique) mais de transformation de 
soi. L’étude devient une expérimentation sociale, où chacun explore et élargit ce dont il est capable 
selon deux principes: affirmation de l’égalité (Rancière) et pratique de la joie. 

Nicolas Go est Maître de Conférences, enseignant-chercheur à l’Université de Rennes (France), 
membre permanent du laboratoire scientifique du CREAD (EA 3875). Il est docteur en philosophie 
(Université Paris 10) et en sciences de l’éducation (Université Montpellier). Il est également diplômé 
en Langues et Civilisations Orientales (INALCO-Paris), et musicien Lauréat de la Fondation Yehudi 
Menuhin. Ses travaux de recherche portent principalement sur la philosophie de l’éducation, et 
posent le problème général de l’émancipation selon les deux axes de l’histoire de la philosophie et des 
enjeux contemporains en éducation. Ils sont rigoureusement rapportés à la question des conditions 
de possibilité pratique, et intégrés à une réflexion plus générale d’ordre politique. Sont ainsi 
convoqués et articulés les champs du savoir (actes de connaissance), du pouvoir (pratiques de justice), 
et de l’éthique (art de vivre, sagesse). Ils se prolongent, sur le plan empirique, par la co-élaboration de 
pratiques pédagogiques novatrices (pratique sociale coopérative et actualisation de la pédagogie 
Freinet, «philosophie aux commencements») dans une perspective critique: reconfiguration de la 
forme scolaire d’éducation (transformation des rapports de production des savoirs); transformation 
des processus de subjectivation individuelle (joie) et collective (démocratie); production de solutions 
pratiques et théoriques nouvelles au problème de la justice scolaire (et sociale).  
 
 

 
Armando Zambrano Leal 
courriel: azambranoleal@gmail.com 
 
“Le corps au cinéma: l'éducation de l'handicap du point de vue de l'éducabilité” 
  
Le concept d'éducabilité forgé par les pédagogues modernes (Pestalozzi et Herbart) occupe une place 
importante dans le discours pédagogique. Du point de vue éthique, il postule l’insatiable croyance 
dans l’éducation d’autrui. À partir du film français «Le langage du cœur »m de  Jean-Pierre 
Améris, nous allons essayer de décortiquer les axes du concept, repérer le fondement théorique de 
l’éducabilité pour le lier à la question de la liberté de soi. Éduquer c’est faire advenir la liberté chez 
l’autre. 
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Docteur en sciences de l’éducation de Université Paris 8 (France). Directeur du Μaster en Éducation à 
l’Université Icesi (Colombie), Professeur de l’École des Sciences de l’Éducation, Université (Cali-
Colombie). Professeur invité à plusieurs universités d’Amérique Latine et d’Europe. Auteur de plus 
d'une douzaine des livres sur pédagogie et éducation. Ses recherches sont axées sur la philosophie de 
l’éducation. 
 
 

 
Performance 
SomeBody 
        a 

Conception-Réalisation: Elena C. Théodoropoulou, Evi Dimitropoulou, Ilias Vakis 
 
Performeurs/euses: Aggelos Alafogiannis, Panagiota Belia, Kosmas Ganias, Despoina Korologou, 
Aggeliki Malliarou, Μaria Manoukian, Maria Papadaki-Bahouma, Chryssanthi Plessioti, Gioulten 

Souleiman* 
 
«Etre vraiment enfin dans l'impossibilité de bouger, ça doit être quelque chose! J'ai l'esprit qui fond 
quand j'y pense. Et avec ça une aphasie  complète! Et peut-être une surdité totale! Et qui sait une 
paralysie de la rétine! Et très probablement la perte de la mémoire! Et juste assez de cerveau resté 
intact pour pouvoir jubiler! Et pour craindre la mort comme une renaissance » (Samuel Beckett, 
Molloy) 
Lève-toi… 
 
Elena C. Théodoropoulou (v. supra) 
courriel: theod@rhodes.aegean.gr  
 
Evi Dimitropoulou 
courriel: evidimitropoulou1@yahoo.gr 
 
Elle a fait des études de mise en scène théâtrale, également sur la culture européenne et la 

pédagogie, elle a collaboré avec le Théâtre National du Nord de la Grèce et avec des théâtres 

municipaux, elle a été directrice artistique du Petit Théâtre à Thessalonique, elle a travaillé dans l' 

éducation publique et privée comme professeur de l'éducation théâtrale et elle est membre groupe 

de recherché du Laboratoire de “Recherche sur la Philosophie Pratique et Appliquée” (L.R.Ph.P.A.). 

Elle  enseigne la mise en scène théâtrale. 

Ιlias Vakis 
courriel: ilias_vakis@yahoo.com 

 

Diplômé de l’Ecole d’Art Dramatique du Théâtre de  l’Etat de Grèce du Nord. Ιl a travaillé comme 

acteur au théâtre, cinéma et télévision. Pendant les dernières années enseigne l’éducation théâtrale à 

l’école primaire. Actuellement il fait ses études au Département des Sciences de l’Education 

Préscolaire et de l’Ingénierie Educative de l’Université d’Egée. 

 

* 
Thanassis Chatzis, Despoina Korologou, Aggeliki Malliarou, Maria Papadaki-Bahouma, Chryssanthi 
Plessioti, Gioulten Suleiman: étudiants et étudiantes du Département des Sciences de l’Education 
Préscolaire et de l’Ingénierie Educative de l’Université d’Egée et membres de l’équipe des «Objets 
Philosophiques»: ils ont participé aux 2 cycles de l’Exposition «Objets Philosophiques» (2015/2016). 
  
Aggelos Alafogiannis, Panagiota Belia, Kosmas Ganias: membres de l’équipe théâtrale de la Faculté 
de Sciences Humaines de l’Université d’Egée, ont déjà participé à un nombre considérable des 
productions théâtrales présentées au public. 
 
Maria Manoukian : danseuse, professeure de danse 
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Jean Humpich 
e-mail: jeanhumpich@gmail.com 
 
“Philosophy through the body: Towards a practical phenomenology of the flesh” 
 
Thinking about man demands the best understanding of our relationship with the body (Lowen, 
2002). The understanding however of the relationship with our body doesn’t perhaps require a 
certain experience, namely a perceptual and sensory experience of the body itself inside the action of 
its own cognition? What kind of experience of the body does the philosopher has when he thinks, 
accepts or transmits? If the “philosopher-educator” commits towards this direction, what is he/she 
subjected to? 

In other words, which body is he addressing and with which body is he expressing (himself): an 
abstract, represented body, or an absent body? A body- ground more or less sensitive and healthy 
that drags the boundaries of the Self through its own skin (Anzieu)? A body- flesh, as it was 
conceptualized by James, Merleau- Ponty or Michel Henry? Philosophical activity has interest in 
extracting its essence through the involvement of the body-subject, that simultaneously touches and 
is touched cut away from the oblivion of being (Heidegger, Honoré). 

For the contemporary neurophysiologist Damasio, the sense of the self itself can’t be removed from 
its relationship with the body. My course as a body companion, investigator and educator in practical 
phenomenology, since it is inter- crossed with potent anthropological thematics, such as 
emotionality, communication and relationship, it made me encounter the challenges, the stake and 
the promises of a philosophy of the flesh capable of uniting in one single act elements often 
detached: to feel, to think, to act and to be moved. The philosopher with the emotionally moved body 
lives the emergence of a more carnal thoughtfulness, capable of creating meaning with another way? 
Discovering a new dimension in its involvement with its self, the other and the world, as sources of 
appearance, we problematize nietzschean thought on the philosophy as hermeneutics or 
misconception of the body and we investigate on the usual dialogical relations, interpersonal and 
intrapersonal. 

This laboratory is suggested as an exploration from and to a relationship with the sensitive body- 
subject - as defined by Bois (2007) -  providing an added value to our phenomenological experience of 
an alliance between the sensing  and the sensed body.    
 
 
Graduated in the education and sports training at the Marc Bloch University of Strasbourg II 

(M.staps). He’s interested in the approaches about the escort of persons and groups through the 

mediation of the body. In 2001 he pursued research plans based on the phenomenological approach 

to the affective dimension in relation to sensitive body and its place in adult training and education. 

He worked as practitioner – researcher and trainer in psychology of perception in Europe and Canada. 

Doctor of Social Sciences, lecturer in the Department of Psychology and Social Work at the University 

of Quebec in Rimouski, researcher at the «Research Centre for Applied Psychology Perceptive» at the 

University Fernando Pessoa in Porto, member of the Research group «Somato-pedagogical Approach 

of Escort» (UQAR) and associate member of the «Institute of Health and Society» at the University of 

Quebec in Montreal. 

 
 

 
 
Alexandros Theodoridis 
e-mail: atheodor@psed.duth.gr 
 
“The body as locus of expression of the primary praxis and as self-in-action in Merleau-Ponty” 
 
In denying that the fleshless and hegemonic cogito is the constitutive force of the world and rather 
viewing its ideology as mirroring the overall alienation of the modern world, Merleau-Ponty 
proceeded to return to our pre-reflexive experience, while nonetheless acknowledging that a life 
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without reflexivity “would probably dissipate itself in ignorance of itself or in chaos”. In doing so, he 
attributed a privileged position to the body, by designating it as the inexhaustible depth of 
consciousness, our anchor in the world, and as expression of the primary praxis, which, due to its 
inevitable incompletion and relativity, can take place only in a world existing as an open whole.  

Building exactly on these reflections on expression and language – the latter being the par excellence 
form of expression – Merleau-Ponty deconstructed the reflective categories of an already established 
ontology and proceeded to an indirect ontology that focuses on the reflection of flesh; in this context, 
he treated discourse as an praxis, as the one bringing to existence the inexistent foundation of society 
and presentifying the central meanings that render visible the invisibility of the world. The subject of 
this act is shaped as reflection that disturbs the rigid repetitiveness of discourse in order for the world 
to speak in a different way.  

We argue that this thematization of reflexive subjectivity should be placed in the center of a 
philosophy of education that strives to show in a critical and elucidative manner that subjectivity 
grasps itself not as constitutive subject, but rather as reflection-in-action; and it is in this sense that 
we are certain of ourselves. 

 

He holds a doctorate in Philosophy and is Assistant Professor in the Department of Education Sciences 

in Early Childhood at the Democritus University of Thrace. He is teaching philosophy at the 

undergraduate and graduate levels. He has participated in many national and international 

conferences, colloquia and symposia. His articles have been published in academic journals, 

conference proceedings, and collective volumes. His research interests cover the following areas: 

Ontology, Philosophical anthropology, Philosophy of education and educational policy, Political 

philosophy, Political-moral-aesthetic education, Philosophy of the environment, Intercultural ethics, 

Environmental ethics. 

Αmong his publications are: 
Theodoridis A. (2008). The ethos of mortality as the foundation of democratic education. In  Boudouris K. & 

Knežević M. (eds.) Paideia: Education in the Global Era. Vol. I, Athens: Ionia Publication, p. 238-249. Theodoridis 

A. (2008). The retreat of the individual into private life, the decline of public life and the role of education. 

Phronimon, Vol. 9 (2), p. 49-63. Theodoridis A. (2009). Humanization through liberation from the cycle of hubris: 

The purpose of education. In Boudouris K. & Adam M. (eds.) Greek Philosophy and the issues of our age. Vol. II, 

Athens: Ionia Publication, p. 218-233. Theodoridis, A. (2010). The liberating power of art and the ascendance of 

nihilistic education. Ιn Theodoropoulou, E. (Ed.-trans.-intro.), Philosophy of Education: discourses, aspects, 

journeys, Athens: Pedio, p. 159-184. Theodoridis, A. (2012). The scars suffered by democracy in the name of 

“democracy”: Democratic education in name only and the re-emerging face of totalitarianism in the 

contemporary western world. Skepsis, t. XII / IV, p. 125-134. Theodoridis, A. (2015). The contribution of 

Castoriadean thought to the understanding of mortality and the question of the individualisation of the human 

being. Papyri – Scientific Journal, Vol. 4, p. 113-126. Theodoridis, A. (2016). The Radical Character of Art and the 

Pedagogical and Political Value of the ‘Sublime’ in Adorno’s  Aesthetic Theory. Philosophy Study, Vol. 6 (1), p. 1-

18. 

 

 
 
 
Εlena Κ. Theodoropoulou, Fani Paraforou, Elena Nikolakopoulou, Aikaterini Renti 
 

“«Mind the gap…». 
About «Philosophical Objects»” 
 
The project refers to the organization of an expository event by the students, which will consist of the 
presentation of their ideas/works regarding the creation/construction/invention of new objects or the 
selection or the transformation of already existing objects, which will be 
defined/highlighted/questioned as “philosophical objects”. The research query of this entreprise 
regards the definition, on the one hand of the concept of object and on the other hand of its 
philosophical quality or else of the possibility and the ways of an object to be defined/understood as 
philosophical, but also of the possibility of the philosophical to be connected to the concept and the 
ways of the object. During this process, the relationship between philosophy and the concept of 
construction, of representation and performance is stressed and researched up to a point, thus 
connecting this project with forms of art and speech. Neither the aim of the exposition of “objects” 



 

 

prejudices nor the final exposition of objects validates an affirmative outlook on the initial queries. In 
this frame, the body concept emerges as a pivotal one:  «philosophical objects» encounters/impacts 
the body: participation,  philosophical practice, embodied practice, ob-ject and corporeal dimension, 
the body of creators of PHO, the PHO itself as it rises in the space and time, the PHO itself as a (non) 
existing, the corporeal/embodied dimension if philosophy, the presence/appearance of philosophy. 
 
 
Εlena K. Theodoropoulou 
e-mail: theod@rhodes.aegean.gr 
http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff/bio.aspx 
 
 
Professor of Philosophy of Education at the University of the Aegean. She studied Philosophy in 

Greece and France (National and Kapodistrian University of Athens & Universities François Rabelais / 

Tours, René Descartes / Poitiers). Visiting professor at Université Paris 8 / Vincennes-St Denis and 

Université de Rouen Laboratoire CiViiC - Master Européen de Recherche en Sciences de l'Education 

(Merse) & invited professor at the Universidad do Porto, Escola Superior de Educação Paula 

Frassinetti-Portugal, Université Catholique de l'Ouest and Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 

Member of research teams in European and international collaborations, founding member of 

Sofphied / Francophone Society of Philosophy of Education), registered as a foreign researcher to FCT 

(Fundação para a Ciência ea Tecnologia- Ministério da Ciência, Tecnologia e ensino superior) of 

Portugal and to National Foundation of Research of Brazil (CNPq - Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico). Founder & coordinator of the international network 

"Philosophy of Education in Praxis" (NePhEdinPrax) and of the group Ou-tis (for the research in 

schools),  she conducts research in the fields of practical philosophy and its polytropic forms  and of 

ethics of education & its forms in education. Director of Laboratory "Research on Practical and 

Applied Philosophy" (L.R.P.A.Ph.) of University of the Aegean & editor of a series of collective volumes 

with international participation on philosophy of education, she has introduced in Greece the 

dialogue on philosophy with children and she has organized international conferences, symposiums 

and workshops on the above fields. She has published in Greek, French, Spanish and English. 

 
Fani Paraforou 
e-mail: fani.outis@gmail.com  
 
She holds a PhD in literature and media theory from the Ludwig Maximilian University of Munich 

[Dissertation: Ekpharsis und Geste. Ansätze zur Dekonstruktion eines komplexen Verhältnisses, 

Munich 2012 (Ekphrasis and gesture: deconstructive approaches to a complex relation)]. She has held 

seminars on world literature as well as translation theory and culture at the University of Munich and 

Vienna. She has presented numerous papers in international conferences in Sweden, Portugal, 

Denmark, Austria and Thessaloniki. Her last paper was held at the First Conference of the Greek 

Association for German Studies “Turns and no end: current tendencies in german and comparative 

literature” in December 2015 in Athens and was dealing with the ‘(un)knowing of images’ in Anne 

Dudens oeuvre. Since 2013 she is member of the Research Group of the Laboratory of Research in 

Practical and Applied Philosophy (L.R.P.A.Ph.) as well as member of the Greek Association for German 

Studies. She has recently translated Walter Benjamin’s short essays on experience as well as 

Christoph Wulf’s Anthropology in modern Greek (in press). Her research interests focus on word-

image-relations, the notions of gesture, theories of performativity as well as holocaust and art.  She is 

also currently interested in curatorial theory and practice and she has taken courses in practices of 

curating at the Node Centre of Curatorial Studies Online in Berlin. She teaches german as a foreign 

language in the primary school. 

 

Elena Nikolakopoulou  
e-mail: elena_nikolakopoulou@hotmail.com 

 

BA in Philosophy, from the University of Athens, Department of Philosophy, Pedagogy and Psychology 

and she is currently a graduate student of the Master “Moral Philosophy” of the  N.K.U.A. Member of 

the group of research of the Laboratory of Research on Practical and Applied Philosophy, University of 
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the Aegean. She has participated in the following conferences: -1st Panhellenic Conference of 

Graduate and Postgraduate Students of Philosophy, at the University of Patras, 2015 (From the 

principle of singularity to the multitude of multitudes in Michael Hardt and Antonio Negri); 23rd 

International Conference of Philosophy, at the University of Athens, 2013 (“The concept of hospitality 

in Jacques Derrida) and at the 9th International Conference of ISUD for Democratic Culture: Historical 

Reflections and Modern Transformations, 2012 (“Politics and Ethics in Niccolo Machiavelli's “Prince”). 

She is also a member of the editorial committee of the journal and homonymous publication 

company ''Minthe'' and she has participated with her poems and translations in Elpinore's Notebooks, 

Vol. 4, Gavriilides publ. (2014). Finally, her CV includes awards and electronic publications in poetry, 

literary criticism and theatre. 

 

Katerina Renti 

e-mail: katerinarenti@gmail.com 

 

Graduated from the Department of Primary Education of National and Kapodistrian University of 
Athens. She is a postgraduate student (Educational Policy and Management) of Open University of 
Cyprus. She is teacher at the primary school. Member of the group “Ou-tis” of the Laboratory of 
Research in Practical & Applied Philosophy (L.R.P.A.Ph.) of the University of the Aegean, she currently 
offers volunteer services in prevention of Children’s Rights. 
 
 

 
 
Daniela G. Camhy 
e-mail: daniela.camhy@uni-graz.at 
 
“Body Metaphors” 
 
Martha Graham, dancer and choreographer, once said “the body is a scared garment; it is what you 
enter with, lie in and what you depart with, and it should be treated with honor”. 

When we think of body, we sometimes tend to think metaphorically. In this workshop we can indicate 
body metaphors and think which make the most sense to us. There are many types of body 
metaphors, the body as source domain, like machines and computers, and the body as target domain, 
where these metaphors describe bodily functions. We will investigate the use of body metaphors in 
different contexts and situations. We will also explore body-related metaphors in politics and look at 
the tremendous power a metaphor can have to shape reality and misrepresent reality for large 
masses of people as to make them literally see the referent of the metaphor as belonging to that 
different class and act according to this misrepresentation. 

 
She is Professor at the Philosophy Department at University of Graz, PHD in Philosophy and M.A. in 
German Studies, Education Sciences, Psychology at the University of Graz/Austria. Director and 
founder (1985) of the ACPC Austrian Centre of Philosophy with Children, awarded with the honorary 
doctorate degree at Montclair State University/ USA and with the Henri La Fontaine International Prize 
for Humanism in Belgium. Realized more than 28 international research- and EU-projects. She 
specialized on Philosophy of Language, Ethics, Philosophy for/with Children, Philosophy of Education, 
Philosophy of Human and Children’s Rights, engaged in philosophical inquiry and democratic 
education, setting up annual international conferences on Philosophy for/with Children in Austria, 
www.kinderphilosophie.at. 
 
 

 
 
Jacques Quintin, Elena K. Theodoropoulou   

(with an intervention of Thanassis Chatzis*) 

 
“To make speak him/her who speaks little or different: whatever remains is body (to listen to the 
incomprehensible: the lever of the body)” 
 
This laboratory speaks about a re-learning: to re-learn how to look at things and the persons. A body, 
as illness, pain and death, before it turns into an object of study or discourse, constitutes an 

mailto:katerinarenti@gmail.com
mailto:daniela.camhy@uni-graz.at
http://www.kinderphilosophie.at/


 

 

experience and an issue, for the one who struggles with illness, just as for the other people, witnesses 
of the illness. The same applies for the action of care: we will question ourselves in regard with this 
double act (to care for and to be cared for). To care for means to foster and to protect, but what? 
How can we exist and actually be happy inside illness? Inside misery? Can someone love life despite 
that which can crush an individual? Therefore the effort is to make someone speak who speaks little 
or differently, for the purpose of revealing the body that suffers, the body that resists. Eventually 
what happens with our weakness? Aren’t we yet inside a real Greek tragedy? We will come back 
somehow to the questions of Kant (what is man? What is life? In what can we hope for? What should 
we do?). What is after all that which causes surprise, when we observe such a body? We are about to 
go across, again and again and tear apart the journey from the person who accepts care to the person 
who gives care, in order to understand what it means to provide and be provided care, what this 
offers to the subjects and the relationship as well.  Here the glance, the voice are currently body, less 
than body, more than body… Words and discourses have been embodied… 
 
Jacques Quintin 
e-mail: Jacques.Quintin@USherbrooke.ca 
http://www.usherbrooke.ca/bdethique/ressources-en-ethique/personnes-ressources/jacques-
quintin/ 
 
Doctor in philosophy at the Laval University and his doctoral studies at the Montréal University of 
Canada. Since 2006, he is Professor of clinical ethics at the Faculty of Medicine & Sciences of Health of 
the University of Sherbrooke. In the frame of his teaching, he developed his interest in questions of 
pedagogy and in questions about the position of reflection in the course of profesionnalization. 
Specifically, he is studying the issue of consulting relation in the frame of professions of care and in 
the world of education as well, an issue related to the theme of well doing aiming at the well-being & 
the self-realization, accordingly to a reflection about human life. He has published at the Liber 
editions: Herméneutique et psychiatrie. Pouvoirs et limites du dialogue (2005). Éthique et toxicomanie. 
Les conduites addictives au cœur de la condition humaine (2013). In 2015, has founded the 
International Francophone Union of Consultation and Psychic health.  
 
Εlena K. Théodoropoulou (s. supra) 

e-mail: theod@rhodes.aegean.gr  
 
 

 
 
Jan Masschelein 
e-mail: jan.masschelein@kuleuven.be 
 
“Going to school: The world at hand, on foot” 
 
We could state that every society has to deal with the existential and anthropological conditions to be 
confronted with the arrival of ‘new ones’ or new generations (which we should not simply understand 
in terms of actual age). Many societies respond(ed) to this confrontation through practices of 
initiation and socialization, but some also respond by education, i.e. by taking this ‘new ones’ to 
school. They have to go to school. That, one could say, constitutes the pedagogical response and gives 
birth to the figure of the pedagogue, as the one that accompanies the child to the school. The 
particularity of this pedagogical response is that it relies (1) on the unique and radical creed that 
human beings are all equal, that they have no natural destination and that everybody can learn 
everything, and (2) on the decision of a society to give itself (i.e. the fundamental grammars of its 
practices) out of hands or put them on the table. It is this pedagogical credo and societal decision that 
are materialized in the design of schools as particular ways to deal with the new generations and to 
take care of the world that is disclosed for them. In my presentation I will clarify how ‘school’ in this 
perspective should not be understood as institution (which is often a de-schooled school), but as a 
particular scholastic form of gathering i.e. a very particular fabricated time-space-matter arrangement 
(including concrete architectures, technologies, practices, gestures, figures) that allows for a 
particular relation to the world, and for a particular experience of potentiality and of commonality (of 
making things public). I will indicate some of the operations of this particular gathering, some of the 
technologies and techniques that are implied and the way in which they present the world at hand, on 
foot. What is at stake are not just persons and things, but bodies. Finally, I will suggest that today this 
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very particular pedagogical way of dealing with the new is in need of defense. Defense does not imply 
that we have to modernize or revolutionize, but to re-invent, that is to re-design ‘school’. 
 
 
Professor of Philosophy of Education and Director of the Laboratory for Education and Society and the 
Education, Culture and Society research group at the University of Leuven (Belgium). Primary areas of 
scholarship are educational philosophy, critical and social theory. Current research concentrates on 
the public role and meaning of schools and universities, on a contemporary approach towards 
emancipation and on “mapping” and “walking” as research practices.  
Αmong his publications are: 
Co-authored (with Maarten Simons): Globale Immunität. Ein kleine Kartographie des Europaischen Bildungsraum 
(2005); Jenseits der Exzellenz. Eine kleine Morphologie der Welt-Universität. (2010) and In defence of the school. 
A public issue. (2013, free downloadable: http://ppw.kuleuven.be/ecs/les). They co-edited The learning society 
from the perspective of governmentality (2007) and Rancière, Public Education and the Taming of Democracy. 
(2011). 
 
 

 
 
Daniel Gaivota, Walter Kohan 
 
“Nomadism and difference in a travelling school (or school-travel)” 
 
What is the possible relation or resemblance between travelling and school? Can a travel educate? 
Can the school displace? If we think about the school as a space of encounters, if we consider school a 
fertile terrain for the happenings, we could say that something occurs there, that something is 
experienced there. But how do we experience? The workshop intend to look at these two concepts in 
a rhizomatic relation (is it possible to think of a school that is becoming-travel; or a travel that is 
becoming-school?) through analysis and experience of Deleuzian concepts of nomadism and 
difference. Deleuze do not relate nomadism with movement, but with speed. He writes with Guatarri 
defining speed as the absolute character of a body whose irreducible parts (atoms) occupy or fill a 
smooth space like a vortex, with the possibility of swarming out at any moment. In that sense, to think 
about what is the role of speed and velocity in school and travel (thought as analogous temporalities) 
may help us to find the (dis)place of the body in this relation. 
 
Daniel Gaivota 
e-mail: danielgaivota@yahoo.com.br 

Graduated in Philosophy at the Federal University of Rio de Janeiro and Master student in Education at 
UERJ (University of the State of Rio de Janeiro), he is researching the relationship between childhood, 
thinking and movement. He believes that if we could inhabit the school as we inhabit the travel, we 
could make a real displacement in education. 
 
Walter Omar Kohan 
e-mail: wokohan@gmail.com 
https://uerj.academia.edu/WalterKohan/CurriculumVitae 

 
Doctor of Ibero-American University of Mexico, has completed postdoctoral studies at the University 

of Paris 8. He is currently Professor of Philosophy of Education at the Universidad del Estado de Río de 

Janeiro (UERJ). Researcher of the National Council of Scientific and Technologic Development (CNPQ, 

Brazil), Senior Researcher of the Foundation of Support of Research of the State of Rio de Janeiro 

(FAPERJ). Director of the Center of Philosophical Studies of Childhood (UERJ, since 2003). President 

(1999-2001) and member of the Advisory Board of the International Council for Philosophical Inquiry 

with Children (ICPIC, since 2002). Director of International Programs at CAPES, Ministry of Education 

of Brazil. Member of the Advisory Committee of: Thinking. The Journal of Philosophy for Children; 

Educação em Revista (Minas Gerais, Brazil); Educação e Filosofia (Uberlândia, Brazil); Educação & 

Sociedade (Campinas, Brasil); Asia Pacific Education Review; Ensayo y Error (Venezuela); Cuestiones 

de Filosofía (Tunja, Colombia); Diotime L´Agora. Revue Internationale de didactique de la philosophie 

(Montpellier, France); Revista Teias (Rio de Janeiro, Brazil).Co-editor of Childhood & Philosophy, 

Journal of the International Council of Philosophy for Children (www.periodicos.proped.pro.br). 

Visiting professor at: University of Bergamo, Italy, University of Chile, University of Paris 8,  National 
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University of Salta (Argentina), National University of La Plata (Argentina), University of La Serena, 

Chile,  Ibero-americana University (Puebla, Mexico), Montclair State University. 

Among his publications: 
Infancia. Entre Educación y Filosofía (Barcelona: Laertes, 2004), Filosofía: la paradoja de aprender y  enseñar 

(Buenos Aires: Libros del Zorzal, 2008), Sócrates. El enigma de enseñar (Buenos Aires: Biblos, 2009) Y Filosofía y 

educación. La infancia y la política como pretextos (Caracas: FUNDARTE, 2011). Philosophy and Childhood: Critical 

Perspectives and Affirmative Practices. (Palgrave, 2014). Childhood, education and philosophy: new ideas for an 

old relationship (Routledge, 2015). The inventive Schoolmaster (Sense, 2015). Socrate. Enseigner, ce paradoxe 

(L´Harmattan, 2013). La filosofia come paradosso. Apprendere e insegnare a partire da Socrate (Aracne, 2014). 

Filosofia com bambini (Liguori, 2013, con Vera Walksman). Infanzia e filosofia (Perugia: Morlacchi Editore, 2006). 

 
 

 
 
Marina Santi 
e-mail: marina.santi@unipd.it 
 
“Embodiment in the unexpected: improvisation as form of developmental “complex thinking” 
 
The workshop is divided into two sections in order to deal with two main foci: improvisation, as 
expression of human cognitive constructivism and form of adaptive/exaptive human agency in the 
environment, considering it as privileged form of “complex thinking”, in which the three “C” identified 
by Lipman (2003) as its components - critical, creative and caring thinking - are integrated and 
mutually implemented in developmental direction. The embodiment dimension of improvisation 
experience is also highlighted, to recognize the role of body dispositions within dialogical relationship 
in which the stability of identity is always at risk. 

The theoretical framework presents a net of three main research perspectives which are interrelated 
and mutually reconsidered to highlight the complexity of the improvisational process and behavior. A 
first perspective refers to studies on theory of improvisation and improvisational practice, in which 
different approaches and fields converge on the topic considering its ontological, cognitive, and 
performative dimensions.  

A second perspective considers improvisation as form of higher order thinking and relates 
improvisational cognition to skills, such as reflective reasoning, critical thinking, metacognition, 
emotional and relational competences and creativity. Within this perspective the “complex” approach 
to higher thinking proposed by Lipman (2003) will be privileged, assumed his triangulation as useful 
and highlighting model to understand and rethink the conceptual and pragmatic multidimensionality 
of improvisation.  

A third research perspective regards the field of studies on teachers’ and practitioners’ training and 
education, and the competences which have to be considered in a renewed “educator profile” in 
contemporary societies. In particular, both the concept and the practice of improvisation would 
highlight fundamental dimensions of teaching expertise, considered as mind/body mastery of 
reflective experience, listen disposition, openness to risk and change attitudes in facing the 
unexpected challenges of everyday educational practice. 

 
Full Professor in Didactics and Special Education; she works in the Department of Philosophy, 
Sociology, Pedagogy and Applied Psychology at University of Padova, Italy. Her research deals with 
dialogue and argumentation, instructional methodologies, pedagogy of difference and inclusive 
education. She is specialized on discussion in the classroom as a method and as a context for the 
development of intellectual competences and reflective capacities of excellent order. She is an expert 
on “Philosophy for Children” and she has carried out a wide range of empirical research in order to 
evaluate the efficacy  of philosophical practice in the communities of research for the construction of 
inclusive social environments. She works also on improvisation as teaching and learning procedure, a 
new metaphor to rethink education for critical, creative and caring thinking. 
Among her publications: 
Santi M. (2010), (Ed.), Improvisation Between Techinque and Spontaneity, Cambridge Scholar Publisher. Santi M. 
(2009), Philosophers go to school. Some Constraints and Shared Remarks, in E. Marsal, T. Dobashi, B. Weber 
(Eds.), Children Philosophize Worldwide, Peter Lang, 527-542. Santi M. (2007), Democracy and inquiry. The 
internalization of collaborative rules in a community of philosophical discourse, in D. Camhy, Philosophical 
foundations of innovative learning, Saint Augustin: Academia Verlag, 110-123 Santi M. (2007), Fare filosofia in 
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classe. Un approccio dialogico ispirato alla teoria dell’attività, in L. Illetterati (a cura di), Insegnare filosofia, 
Novara: UTET, pp. 94-117. Santi M. (2006), Ragionare con il discorso. Il pensiero argomentativo nelle discussioni in 
classe, Nuova Edizione, Napoli: Liguori. Santi M. (2006), Costruire comunità di integrazione in classe, Lecce: Pensa. 
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Christoph Wulf, Fani Paraforou 
 
“Embodiment: The Creation of Body Knowledge in Mimetic Processes” 
 
To a great extent, cultural learning is mimetic learning, which is at the center of many processes of 
education and self-education. It is directed towards other people, social communities and cultural 
heritages and ensures that they are kept alive. Mimetic learning is a sensory, body-based form of 
learning in which images, schemas and movements needed to perform actions are learned. This 
embodiment is responsible for the lasting effects that play an important role in all social and cultural 
fields. Mimetic processes create both similarities to and differences from the situations or persons to 
which or whom they relate. By participating in the living practices of other people, humans expand 
their own life-worlds and create for themselves new ways of experiencing and acting. Receptivity and 
activity overlap. In all areas of human existence rituals and gestures are important for the mimetic 
development of body knowledge. Embodied knowledge is indispensable in religion, politics, economy, 
science, families, and education. It helps us to deal with difference and alterity and to create a sense 
of community and social relationships. It also enables us to assign meaning and structure to human 
relations. Ritual knowledge facilitates both continuity and change, as well as experiences of transition 
and transcendence. 
 
Christoph Wulf 
e-mail: christoph.wulf@fu-berlin.de 
 
Professor of Anthropology and Education and co-founder of the Interdisciplinary Centre for Historical 

Anthropology at Freie Universität Berlin. He is also member of the Collaborative Research Centre 

“Cultures of Performance” (SFB, 1999-2011), the Cluster of Excellence “Languages of Emotion” (2007-

2012), and the Graduate School “InterArts” at Freie Universität Berlin. He has been awarded the title 

Professor Honoris Causa of the University of Bucarest for his works in the field of anthropology and he 

is Deputy Head of the Association for Historical Anthropology, founder of the Committee for 

Anthropology of Education of the German Educational Research Association. He is Vice-President of 

the German Commission of UNESCO and member of the Board of the International Research Centre 

Cultural Studies (Vienna). Since 1992 he is Head Editor of “Paragrana: Internationale Zeitschrift für 

Historische Anthropologie” and member of the scientific board of many international journals. He is 

member of the Edittorial Board of the Zeitschrift für Erziehungswissenschaft and is head editor of the 

scholarly series “Historische Anthropologie“ (since 1988), “European Studies in Education“ (since 

1995) and “Pädagosische Anthropologie” (since 1996). He is the author, co-author, or editor of over 

one hundred books and has been extensively translated into 20 languages. Major research areas: 

historical and cultural anthropology, educational anthropology, rituals, gestures, emotions, 

imagination, intercultural communication, mimesis, aesthetics, epistemology. Research stages and 

invited professorships have included among others the following locations: United States, Holland, 

Great Britain, France, Sweden, Austria, Italy, Denmark, Russia, Brazil, China, Japan and India.  

Fani Paraforou (s. supra) 
e-mail: fani.outis@gmail.com  
 
 

 
Εlena K. Theodoropoulou, Elena Nikolakopoulou 
 
“Speaking about Philosoph-Alia” 
 
The column "PhilosophAlia" of the website of “Research in Practical and Applied Philosophy” 

(L.R.P.A.Ph.) [http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff/default.aspx?Menu=6&Show=static], through the 

presentation of examples of philosophy in its constant movement in space and time, it browses 
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shapes and ways in which philosophy, or what we believe to be philosophy, appears or it is used to 

appear.  The question of what, how, where, when philosophy is, transfers it in a difficult yet 

phantasmagoric way through forms which it denies and by which it is denied, exactly for the reason of 

its being (their) philosophy. This peregrination shall permit us to formulate the question about the 

embodiment-s of philosophy, the embodied philosophy, its relation with the bodies-who-carry-it and 

the way in which they do this, if, finally, the body matters (or if it matters to put the question about 

the body), while we recognize ways for philosophy to be or be speaked. If the body is indifferent for 

philosophy or for its metaphors, if this is its (necessary/unnecessary) agent, the Philosoph-Alia put the 

question about the ways of appearance of philosophy, but the question contains in a discomforting 

way the question about the body, during these appearances. How philosophy without or with body? 

And what means this sine qua non or this cum eo? 

 
Εlena K. Theodoropoulou (s. supra) 

e-mail: theod@rhodes.aegean.gr  
 
Elena Nikolakopoulou (s. supra) 

e-mail: elena_nikolakopoulou@hotmail.com 

 
 

 
 
Gabriele Maria Weigand 
e-mail: weigand@ph-karlsruhe.de 

 
“Pestalozzi and actuality: Physical and moral education confronted with situations of poverty and 
pain” 
 
In situations of poverty and strain from hunger, a intellectual education is not applicable- more count 

the needs of the body. This was showed, in a exemplary way, by the educator Heinrich Pestalozzi in 

his renowned letter of Stans. Today confronted with the situation of the refugees, these ideas that 

are described in the letter are more current than ever.  

Heinrich Pestalozzi, the student of Rousseau took upon himself the responsibility to run an orphanage 

in Stans, a village of german spoken Switzerland, in the fall of 1798. The French army of the Directory 

had just destroyed the province of Nidwal. It was up to him to care for and to educate the children of 

the region that were poor and badly raised. A few months after his adventure, he describes his rich 

experiences with those children sending a letter to his friend.  

In the laboratory, we will discuss on how to handle this situation as well as the thoughts developed by 

Pestalozzi in his letter, because this features the bonds between past and present, but also between 

moral and physical education.   

 
Professor of  Philosophy of Education qt the University of Karlsruhe : Visiting Professor: University of 

Paris 8, University of Paris 7, University of Brasilia (Brazil),University of Cali, University of Columbia, 

Valdosta State University Georgia (USA): Research Topics: Anthropology and Philosophy of Education; 

Gifted Education; Intercultural Studies; Biographical Research. Member of the German Society of 

Science of Education (“Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft”), of the scientific 

committee of “Bibliothèque européenne des Sciences de l’éducation”, Paris (Armand Colin), of the 

scientific committee of: Dossiers pédagogiques. Revue des Sciences de l’ éducation. Tanger – Tétouan, 

of SOPHIED (Société de la Philosophie de l’Education, Paris).  

Αmong her publications are: 
Solzbacher, C., Weigand, G., Schreiber, P., 2015: Begabungsförderung kontrovers? Konzepte im Spiegel der 

Inklusion. Weinheim/Basel: Beltz. Weigand, G., Hackl, A., Müller-Oppliger, V., Schmid, G., 2014: Personorientierte 

Begabungsförderung. Eine Einführung in Theorie und Praxis. Weinheim/Basel: Beltz. Hoyer, T, Haubl, R, Weigand, 

G., (Ed.) 2014: Sozio-Emotionalität von hochbegabten Kindern. Wer sie sind - was sie bewegt - wie sie sich 

entwickeln. Weinheim/Basel: Beltz, Egloff, B., Friebertshäuser, B. & Weigand, G. (Ed.) 2013. Interkulturelle 

Momente in Biografien –Spurensuche im Kontext des Deutsch-Französischen Jugendwerks. Münster: Waxmann, 

Hess, R., Mutuale, A. & Weigand, G. (Ed.) 2013. Le moment interculturel dans la biographie. Paris:Théraèdre. 
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Walter Kohan, Daniel Gaivota 
 
“Thinking with Zaratustra: becoming camel! becoming-lyon! becoming-child!” 
 
In this workshop several bodily exercises will be accomplished based on the "Table of Basci Actions" 
from Ricardo Sassone, argentinian philosopher and dramaturg. Participants will be offered the section 
"The three metamorphosis" from Nietzsche's Zaratoustra. They will then bodily inact any of the three 
transformations presented by Nietzsche. A dialogue will follow in relation to body experience.  
 
Walter Omar Kohan (s. supra) 

e-mail: wokohan@gmail.com 
https://uerj.academia.edu/WalterKohan/CurriculumVitae 

 

Daniel Gaivota (s. supra) 

e-mail: danielgaivota@yahoo.com.br 
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Fani Paraforou, Alexandra Sideridou 
 
“Writing and the body – inscription as a paradigm” 
 
Ancient inscriptions are objects of cultural interest, while they function through writing, image and 
space, as complex artefacts. The research related to inscriptions, as for example those texts craved on 
epitaphs, is often focused on writing thus on the visual dimension of inscriptions, facing them as 
forms of intermediality, or on their spatiality, facing them as three-dimensional creations. Our paper 
begins from a primal function of inscriptions called notation: the assemblage of graphic or/and visual 
signs on a material body; being aware of the katachresis of the word “body” in the previous 
formulation, the basic argument of our paper lies in this entanglement between writing and material 
that defines an artifact [antiquity] or work of art [modern art] as inscription. However, this paper is 
not going to argue on the basis of a historical continuity of a form, rather than, by reducing 
inscriptions to versions of multimodality, quest their ‘corporeal’ dimension, thus investigate visual 
(re)presentations of bodies on inscriptions and comment on their semiotics, quest references of the 
body as a motif in the texts engraved on inscriptions and comment their semantics, but also trace 
performances of the body, through the texts as well as through the material construction and 
installation of inscriptions. 
 
Fani Paraforou (s. supra) 

e-mail: fani.outis@gmail.com  
 
Alexandra Sideridou 
e-mail: al_sideridou@yahoo.fr 

 

PhD student in History of Arts and Archaeology at Université Rennes 2. Graduate of two masters in 

Sciences of Education (Université Rennes 2 and University of Western Macedonia - Greece). 

Philologist for 11 years in educational institutions in Greece and France. Member of the group of 

research of the Laboratory of Research on Practical and Applied Philosophy, University of the Aegean, 

examiner of the Greek language at CNED and Vice president of the Archaeology society L’Aspis. 

 
 

 
 
Alexios Petrou 
e-mail: abaris@primehome.com 
 
“The physiology of the subject: a symbolism for the eye” 
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https://uerj.academia.edu/WalterKohan/CurriculumVitae
mailto:danielgaivota@yahoo.com.br
mailto:fani.outis@gmail.com
mailto:al_sideridou@yahoo.fr
mailto:abaris@primehome.com


 

 

 
According to Nietzsche, the modern philosophical conception of the construction of identity from 
Descartes to Hegel seems to assume that the primacy of the thinking subject (or of consciousness), 
constitutes a unitary field or substratum which determines and upholds the existence of the world.  
Counter opposed to this perspective, the philosopher of the will to power holds that the “subject” is 
nothing but a fiction founded on that kind of faith which is useful for life but nonetheless remains an 
interpretation. As such, the “subject” constitutes a fiction and not an absolute fact or truth.  
Nietzsche’s contention is that the central place allotted to the idea of the “subject” in modern 
thought constitutes the more general symptom of nihilism which, ever since Plato, subsumes the 
“true world” in the sphere of an “eternal” or perhaps divine identity, approachable only through clear 
thought.  Accordingly, in modern philosophy the sphere of the senses as well as the reality of 
becoming and experienced phenomena has been underestimated.   

In contradistinction to Plato’s conception, Nietzsche does not conceive the “subject” as that which 
unifies or upholds but instead forwards a conception of it as a plurality in accord to the foundational 
and inescapable truth of multiplicity, to be interpreted through the phenomenon of the living body, a 
phenomenon whose factuality is irrefutable.  He holds that faith in an unchanging and eternal “Ego” 
which overcomes all timely experience establishing the fiction of the “subject”, is nothing but a 
transitory moment of Being that the will to power overcomes so that it may empower the living 
organism of the body to enable the transition to another moment, to yet a new fiction and 
perspective, another “subject”. This way, Nietzsche eradicates all faith in an eternal “Ego” that 
transcends the moment of becoming.   

For him the timely confirmation of the “Ego’s” identity furnishes the “subject” with individuality: the 
subject is nothing but the timely the finite passage of the moment; although concurrently it is forced 
into the oblivion of Being every other moment. In Nietzsche the conception of the subject “as 
multiplicity” is so precise that it does not permit margins for metaphysical consolation or peace.  On 
the contrary, it exposes one to dionysian excess the very excess of dionysian life that dismembers us, 
creating at the same time the necessary conditions for dionysian rebirth through the arising of the 
apollonian.   

During the workshop we will discuss Nietzsche’s criticism of the “subject” in modern philosophy and 
we will attempt to interpret its conception “as multiplicity” (WP, §490). Our attention will focus on a 
number of aphorisms from The Will to Power.  Nietzsche contends that thought - as interpretation - is 
an activity undertaken not by a unitary “subject” but by a much more subtle and complex interplay of 
drives and forces of domination that in unison, constitute the phenomenon of the living body.     

 
Alexios Petrou holds a doctorate in philosophy from the Aristotelian University of Thessalonica.  Ηe is 

Associate Professor of education at the University of Nicosia where he teaches philosophy of 

education, language and culture. His research interests are in the areas of philosophy of education, 

German philosophy of the 19th century, aesthetics, the philosophy of language as well as neoplatonic 

philosophy.  Among other things, he wrote a book entitled Nietzsche’s Crossing: Truth, Art and 

Culture, Zitros Edition (2007), he has translated in Greek and edited three books of the neoplatonic 

Iamblichus: On the Pythagorean Way of Life (2001), Exhortation to Philosophy (2002) and On the 

Egyptian Mysteries (2005) –Zitros Edition; he also translated and edited manuscripts in the philosophy 

of language -a book entitled N(o)emata kai glossikoi kompoi (2010), co-editor with Μ. Zembylas- 

Vanias Edition, and he edited a book entitled Ethics and Education (2007), co-editor with Μ. Zembylas 

and M.Sakellariou – Kritiki Edition. His most recent book publication is the edited volume The 

Aesthetics of the Greeks, Zitros Edition, 2011. Petrou has also published articles in international and 

Greek journals and presented papers in international and local conferences.    

 
 

 
Jean-Francois Dupeyron 
e-mail: j-f.dupeyron@wanadoo.fr 
 
“Childlike bodies and adult spirits": a thought for the representation of the child body in relevance 
with the representations of the age of childhood” 
 
The anthropology of education cannot be reduced into an anthropology encoded in biology, it is 
equally and above all, a cultural anthropology (dedicated to the societal forms of life and human 
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practices) and a philosophical anthropology (concentrated on the meaning of human life). If the 
physical is what is produced in its own order, man is something more than a piece of nature, exactly 
because it is a part of nature that declares what is nature. The body itself, a body experienced, 
phenomenological, comes to increase the societal body, which in turn comes to increase the 
biological body. It is from this clumsy and incomplete encapsulation that emerges the anthropological 
mystery of the human.  

Thus, we propose the study of the representation of the child body in relation with the 
representations of the age of childhood in the West, namely the observation of the socially structured 
body of the child through the prism of an anthropology of education. 

 
Associate Professor in Philosophy at the ESPE Aquitaine (Bordeaux University). Μember of the 
research team of Humanity Sciences and Philosophy, University of Bordeaux Montaigne. Associate 
member of the "Laboratory of Research in Practical and Applied Philosophy" (LRPhPA), University of 
Aegean, Board Member of the French Society of Philosophy of Education (SofPhied), founding 
member of the International Francophone Association of Ethics of Consulting and Mental Health, 
University of Sherbrooke. Responsible for the Master MEEF - Educational framing at the ESPE of 
Aquitaine and pedagogical responsible for the site of Landes at the ESPE of Aquitaine. Research 
topics: ethical and deontological issues in the professions of teaching, training and education, School 
life and school norms (philosophy of education), cultural and educational diversity. 
Αmong his publications are: 
Dupeyron, J-F. (2010). Nos idées sur l'enfance. Étude des représentations de l'enfance en Occident. Paris, 
L'Harmattan, février 2010. Dupeyron, J-F. (2013). Montaigne et les Amérindiens. Bordeaux, Le Bord de l'Eau, août 
2013. Dupeyron, J-F. & Miqueu, Ch. dir. (2013). Éthique et déontologie dans l'Éducation Nationale. Paris, Armand 
Colin, avril 2013. Dupeyron, J-F. & Courty, B. dir. (2016). Le bien-être des écoliers. Bordeaux, Presses 
Universitaires de Bordeaux. Sous presses (parution en 2016). Dupeyron, J-F. (2014). «Foucault et la forme 
scolaire». Dans PRAIRAT, E. (dir.). À l'école de Foucault. Nancy, Presses Universitaires de Lorraine, novembre 
2014, 154 pages, p. 91-123. Dupeyron, J-F. (2014). «L'éducation comme pratique éthopoïétique». Traduction en 
grec par Elena Theodoropoulou. Dans E. Théodoropoulou (dir.). Philosophie de l'éducation. Aspects de la praxis. 
Athènes, Éditions Pedio (Grèce), décembre 2014, p. 427-452. 

 
 

 
 
Adalberto Dias de Carvalho, Elena K. Theodoropoulou 
 
“Stories of body in solitude: the reflections of an elderly man and Celia’s wandering; The body as a 
right, care and pain: approaches of philosophy of education” 
 
The workshop will present two cases of bodies in a state of solitude before their own impending 
death. The case of a real person, an old man who, remembering the successes of past life, ascertains 
the lack of future and present that he is experiencing: the body is exposed and make him suffer, 
insofar as the flesh loses its ability to give pleasure or, at least to remain imperceptible. Also, the case 
of Celia, a fictional character in a play by T.S. Eliot, who following a personal path to its own selva 
oscura, comes consciously to ‘martyrdom’: let her body become prey to an external and internal 
devourment within dazzling solitude.  

On the one hand, the history of the body realizing ageing: we often take care of elderly without 
listening to them. However, solitude is happening when we sound, but nobody listens to us. Body 
aging is to get old inside, when the body loses its strength and is no longer an object of desire, neither 
for us nor for others.  According to Bernard Andrieu (La nouvelle philosophie du corps, Érès, Paris, 
2002, p. 148), “where the mental image retains for the subject the horizon of its internal unity, ageing 
makes the subject ‘incorporeal’: a conflict occurs between the permanent self-image and the way that 
time effects on the material space of body”, conflict that heralds death. Finally, "we die always 
defeated" (ibid. p. 152). The anxiety, even the despair - caused by the intervention of the objective 
anatomical body, the same, the familiar body - must however be seen here as expressions of human 
uniqueness. On the other hand, the story of an ordinary life which culminates in a heroic, selfless act, 
a female person who fights against a corrosive solitude, in a desperate effort to overcome acedia in it, 
as it is painfully reassessed through a deadly experience of care (kēdos) for the other human being, 
during which the body is raised as a symbol of itself, a body exiting its body to fill the act as ethical 
praxis. Praxis-body in whole. 



 

 

But is it really about body stories here? Or what makes these stories body stories?  
 
 
Adalberto Dias de Carvalho 
e-mail: adcarval@gmail.com 
http://ifilosofia.up.pt/gfe/?p=members&a=ver&id=21 
 
Professor of Philosophy of Education at the University of Porto, Director of Higher Education Colleges 
ISCET and Paula Frassinetti and President of SOFELP (Union of Philosophy of Education of the 
Portuguese Language). Coordinator of the Laboratory of Philosophy of Education of the Institute 
of Philosophy of the University of Porto. He taught in the European M.Sc. "Research in Education 
Sciences" of the University of Rouen (MERSE). Author of several books in Portuguese in the fields of 
Anthropology of education, epistemology and educational interpretation (see: Epistemologia das 
Ciências da Educação, A Educação como Projecto Antropológico et A Contemporaneidade como 
Utopia), and author of chapters in many books in French. His last book is: "Anthropologie de 
l'Exclusion ou l'Exil de la Condition Humaine", Paris, L'Harmattan, 2014. 
 
Elena K. Theodoropoulou (s. supra) 
e-mail: theod@rhodes.aegean.gr  
 
 

 
 
Alain Kerlan, Yves Henri 
 
“The phantom- ship/ vessel from the philosophical object to the object of aesthetics” 
 
 If art is nothing but a case related to the body, there is no work that is not incarnated. For the 
sculptor, whether the work is the fruit of body to body relationship with its material, it is equally an 
incarnated thought wrestling with its material. Bringing together the artist and the philosopher, this 
workshop aims to articulate and pit the work of concept against the aesthetic gesture.  
 
Phase 1.  

1. Presentation of the visual artist Yves Henri, of his work, his approach, his creations. 
2. Presentation of the project «Vessel phantom», artistic and philosophical project, its 

attitude, its itinerary, his stop on the Dodecanese.  
3. Philosophical moment/ laboratory: the vessel-phantom ship as philosophical «trigger». 

The attendants are invited to explore and discuss their ideas, which are drawn by the 
passing of the phantom ship and to develop at the end its «ideological map». Or in 
addition, we could discuss about a somewhat philosophical «brainstrorming» around the 
legends of the phantom-ship.  
 
 

Yves Henri, Alain Kerlan 
 
Phase 2.  

From the idea to the aesthetic/artistic act. This final phase is guided completely by Yves 
Henri. In the spirit of the common creation, a characteristic of the way in which he works, he 
will invite the attendants to design through aesthetical forms (plastic, graphic, 
chorographical etc.) and the available materials, the outline of the phantom - ship, or at least 
the notions, the images, the emotions that it will have awaken in its passing.   

 
 
Yves Henri 
http://www.yveshenri.com/ 
 
Yves Henri holds a diploma of potter maker. He studied at the Faculty of Protestant Theology in 

Montpellier. He was Director of MJC (House of Youth and Culture) and educator. Full time artist since 

1985, he develops creative activities to social immersion, intervene in schools, takes part in different 

versions of the Art Square, in the Lyon Biennial of Contemporary Art. He created the idea of “Petit 

Peuple des Guetteurs” [“Little People of watchers”], which cannot exist and take form without the 

mailto:adcarval@gmail.com
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meetings and exchanges within a group not necessarily bound by the principle of the artistic activity. 

Today, the «Petit Peuple des Guetteurs» has spread in various places in France and abroad. 

Yves Henri is approaching art and the production of his work as "shared creation". He explains that 

"the artist is not afraid of the initial de-structuration which is founder of new forms in which others 

can meet and act". An inmate of the prison of Villefranche-sur-Saône speaks of "revolution at low 

temperature." Régis GIRE, responsible for cultural action at the Lyon Museum of Contemporary Art 

(MAC), of a "soft subversion". His work can be related to relational aesthetics, that is aesthetics of 

between-people, of the meeting, of the closeness, of the resistance to social formatting, dear to 

Nicolas Bourriaud, recalling that art is an activity that generates bounds in the world. How indeed we 

can understand the Robert Filliou words, that "art is what makes life more interesting than art", if it’s 

not through communicating in this space-time which is a shared creation, because, as one of the 

participants in art square said: "art is… life!". 

 
Alain Kerlan 
e-mail: alain.kerlan@univ-lyon2.fr 

http://alain.kerlan.pagesperso-orange.fr 
http://www.exposition-lyon.com 

 
Philosopher, professor emeritus at the University of Lumière Lyon2 and director of the Institute for 
Science and Practice of Education and Training (Institut des Sciences et des Pratiques d'Education et 
de Formation / ISPEF). His work is placed at the intersection of philosophy and pedagogy, art and 
education, sociology and philosophy of education. As a member of the Laboratory of Education, 
Cultures and Policies (Education Cultures et Politiques), he develops researches in the area of 
philosophy of education and history of educational ideas and, more specifically, the artistic and 
cultural practices, meetings and intersections between art and school, and more generally between 
aesthetic dimension and education.  
Αmong his publications are: 
Alain Kerlan, Laurence Loeffel (dir.), Repenser l'enfance?, éditions Hermann, 2012; Alain Kerlan, Denis Simard 
(dir.), Paul Ricoeur et la question éducative, Presses de l'université Laval, 2011, co-direction; La photographie 
comme lien social, Scéren, 2008; Des artistes à la maternelle, éditions du Scérén, 2005; L'art pour éduquer? La 
tentation esthétique, Presses de l'Université Laval, 2004; Philosophie pour l'éducation, ESF, 2003; La science 
n'éduquera pas, Peter Lang, 1998, Un collège saisi par les arts (édition de l’Attribut, 2015 (avec Françoise 
Carraud, Céline Choquet, Samia Langar), Cet art qui éduque (éditions Fabert, 2016, avec Samia Langar). 

 
 

 
 
Didier Moreau 
e-mail: moreaudi@wanadoo.fr 
 
“The body between the State and education: discipline, hygienism, augmentation, prevention, 
liberation” 
 
The laboratory will focus on the political function of the body, as it is developed between government 
politics of the State and educational practices that it defends.  

The classical analysis of Foucault regarding discipline should henceforth be expanded in broader 
fields: we will study nazi hygienism (Act T4, Act 14f13), that proclaimed that it demanded the 
destruction of “lives unworthy to be lived” and its contemporary aftermath, i.e. the theories of 
augmentation, in the framework of meta-humanism, and the potential of preventive medicine as 
well.  

The goal of the laboratory will be the reflection upon the resistances and counter-behaviors that 
educational practices can develop, in order that the open horizon of liberation is maintained.    

 
Professor at the University of Paris 8 Vincennes Saint-Denis, where he works in the field of lifelong 
education. Researcher at the Laboratory of Studies and Research on the Logic of Contemporary 
Philosophy (Laboratoire d’études et de recherches sur les Logiques Contemporaines de la 
Philosophie/ LLCP, EA 4008, Paris 8. Doctor in Sciences of Education & Doctor of philosophy, he is 
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https://panas.aegean.gr/owa/redir.aspx?C=f5wvvAuTpUiow_Hrw_gFcgq_4Tbuq9BIEvytVlHrGQwWNsgp5UGCF9Y1k3jzjIcnIiGXPYGGnjE.&URL=http%3A%2F%2Falain.kerlan.pagesperso-orange.fr#_blank
https://panas.aegean.gr/owa/redir.aspx?C=f5wvvAuTpUiow_Hrw_gFcgq_4Tbuq9BIEvytVlHrGQwWNsgp5UGCF9Y1k3jzjIcnIiGXPYGGnjE.&URL=http%3A%2F%2Fwww.exposition-lyon.com#_blank
mailto:moreaudi@wanadoo.fr


 

 

Director of the Department of Sciences of Education & elected member of the National Council of 
Universities. He is teaching political philosophy, philosophy of education and ethics of education.  
Research fields: ethics of teaching and training, philosophical history of educational ideas and 
contemporary political and moral philosophy. He has opened a research field in professional ethics of 
teachers, seen from a perspective of the formation of the moral self (L’éthique professionnelle des 
enseignants, enjeux, structures et méthodes (dir.), Paris, L’Harmattan, 2012).  His publications 
concern mainly the building of professional ethics of educators as a processus of formation of the self 
and the field of metamporphic education in correlation with the question of intellectual 
emancipation.   
Αmong his publications are: 
Éducation et Théorie morale. Paris: Vrin (2011). «L’éthique professionnelle des enseignants, le Gouvernement 
Pastoral et le Perfectionnisme moral» in: E. Prairat (coord.) L’éthique de l’enseignement, enjeux personnels, 
professionnels et institutionnels, Presses Universitaire de Nancy, 2014, p. 49-68. «Vie et éducation: les valeurs de 
la sécession» in: M. Fabre, C. Gohier, M.L. Martinez, Les Valeurs éducatives au risque du néo-libéralisme, Rouen, 
PUHR, 2015, p. 123-134. «Umsturz und Exil, “Révolution” et Exil: le “devenir-étranger” de Karl Löwith» in: D. 
Leroy & M. Leroy (eds.), Histoires d’écrits, histoires d’exil, Tübingen, Narr Verlag, 2014, p. 139-155. «Sénèque: 
l’éducation métamorphique et l’émancipation», Rassegna di pedagogia, Pädagogische Umschau, LXXII.1-2 
Gennaio, Giugno 2014, Pisa-Roma, p. 151-170. 

 
 

 
 
Nicolas Go 
e-mail: nicolas.go@uhb.fr 
Site du CREAD: http://www.univ-rennes2.fr/cread 
 
“The joyous body and its emotions” 
 
The body is often confined in its natural dimension if not in its physiological one. And it doesn’t find its 
place in a frame of study generally dedicated to cognitive activity. Or even, in France, a place is 
reserved exclusively for it in the case of «Athletic and Physical Activities» (APS). What follows is the old 
division of the body and spirit, that recurs incessantly in the framework of an uneven hierarchy in the 
very function of the institutions.  

I would like to support here that the problem is not to provide behind the body the position it 
deserves (how then, could we after all determine that position?) however to suggest a reevaluation of 
it. Nothing anyway is less certain, than the idea that we have that this division corresponds to 
something different than a social and historic construction of opinion. We refer for instance the work 
of Galen of Pergamon, who in the second century, didn’t consider that we can separate the soul from 
the body, connecting in this way all kind of illnesses of the body and soul with a bad idiosyncrasy of 
the body, in which they would have an effect upon. His treatise that the excellent doctor is also a 
philosopher provides for this a characteristic experience. In the same period, the Pyrrhonian 
impressions of Sextus Empiricus, develop a noteworthy presentation of the meaning that could be 
attributed to emotions (therefore to the body) in the framework of the cognitive activity, suggesting at 
the same time a philosophy as a way of life (education) and a premature ethology. As far as Spinoza is 
concerned there is no doubt: «The spirit and the body is one in itself» Ethics, ΙΙΙ, 2nd sent.), he confirms 
clarifying in the following: «No one until now has determined what the body can do». Deleuze from 
his side, stressed this point (for example in his the book about Spinoza, Practical Philosophy), which I 
would like to read ab initio in the framework of education. Not what I can teach? Rather what can the 
body do? It is a radical acknowledgement of the presupposition. Beginning not just from the 
transcendental recommendations of the institution of the state, but rather from the innate results of 
the experience. We don’t know what the body can do (its power to endure and act), and more 
generally what can the bodies do (in their crossing with one another) - therefore we must experiment. 
Does this mean to learn to write? The question is it not: what shall I teach? Rather: what can I do 
inside the relationship with this «language» which is the writing. A relationship henceforth 
«socialized», in a way that for someone to write is expressed as a «sentiment» of writing. This 
presupposes a practice of free writing, with continuance and social recognition, in that way that the 
writing become a «spiritual exercise», as Pierre Hadot would say ∙ not an activity of institutional 
normalization but rather a philosophical or existential action. Not a scholar (or scholastic) activity, but 
a transformation of the self. Study becomes a social experiment in which everyone investigates and 
expands that of which he/she is capable, according to two principles: the confirmation of equality 
(Rancière) and the practice of joy.  
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Assistant Professor - researcher at the University of Rennes, member of the scientific laboratory 
CREAD (EA 3875). He holds a PhD in Philosophy (Université Paris 10) and in the Sciences of Education 
(Université Montpellier). He holds a degree in Oriental Languages and Civilizations (INALCO-Paris), and 
is a musician awarded by the Yehudi Menuhin Foundation. His researches focus mainly on the 
philosophy of education and raise the broad issue of emancipation according to the two pillars of the 
history of philosophy and the contemporary challenges in education. Ηis work is predominantly 
directed towards the issue of the conditions of practicability and are integrated in a broader political 
reflection. Thus, the fields of knowledge (cognitive operations), power (practices of justice) and ethics 
(art of living, prudence) are articulated. They are extended to an empirical level through the co-
processing of innovative pedagogical practices (cooperative social practice and activation of Freinet 
Pedagogy, “philosophy in the beginning”) within a critical perspective: the restructuring of education 
in its school form (transformation of the relations of knowledge production), the transformation of 
subjectivation processes on individual (joy) and collective (democracy) level, the production of new 
practical and theoretical solutions to the problem of school (and social) justice.  
 
 

 
 
Armando Zambrano Leal 
e-mail: azambranoleal@gmail.com 
 
“The body in the cinema: the education of people with disabilities from the perspective 
of   educability”  
 
The concept of educability forged by modern pedagogues (Pestalozzi and Herbart), occupies an 
important place in the educational reasoning. Ethically, it postulates the inextinguishable faith in the 
education of the other. On the basis of the french film "The language of the heart" by Jean-Pierre 
Améris, we will try to make appear the axes of the concept, identify its theoretical basis in order to 
connect educability with the the desired outcome, which is the freedom of the self. Education means 
to make possible the freedom of the other. 
 
 
Professor, Doctor of philosophy in education. Doctor of Sciences of Education of the University Saint-
Denis, Paris. Headmaster of Postgraduate Studies in the University Santiago de Cali/Colombia. Guest 
Professor in many doctorate and postgraduate courses in universities of Colombia and Latin America 
and associate researcher in the Experice Laboratory of the Paris 8 University/France. Author of many 
articles and books.  
 
 

 
 
Performance 
 
SomeBody 
        a 

Conception-Realization: Elena K. Theodoropoulou, Evi Dimitropoulou, Ilias Vakis 
 
Performers: Aggelos Alafogiannis, Panagiota Belia, Kosmas Ganias, Despoina Korologou, Aggeliki 
Malliarou, Maria Papadaki-Bahouma, Chryssanthi Plessioti, Gioulten Souleiman* 
 
“To be literally incapable of motion at last, that must be something! My mind swoons when I think of 
it. And mute into the bargain! And perhaps as deaf as a post! And who knows as blind as a bat! And as 
likely as not your memory a blank! And just enough brain intact to allow you to exult! And to dread 
death like a regeneration» (Samuel Beckett, Molloy)…  
Get up… 
 
Elena K. Theodoropoulou (s. supra) 
e-mail: theod@rhodes.aegean.gr  
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Evi Dimitropoulou 
e-mail: evidimitropoulou1@yahoo.gr 
 
She has completed her studies in Direction, in European culture, and in Pedagogics, she has 

collaborated with the National Theatre of Northern Greece and municipal theaters, she was artistic 

director of MiκroTheatrο in Thessaloniki, she has worked in public and private education as a teacher 

of theater Education & she is member of the group of research of the “Laboratory in Practical & 

Applied Philosophy” (L.R.P.A.Ph.). She teaches Directiοn at the State Vocational Training Institute IEK 

Chaidari and at the Senior School Drama "REHEARSAL". 

Ιlias Vakis 
e-mail: ilias_vakis@yahoo.com 

 
He graduated from the Drama School of State Theater of Northern Greece in 1995. He participated as 

an actor in theater, film and television productions. Last years is working in primary school in the field 

of the Theatre Education. He is an undergraduate student of the Department of Preschool Sciences 

Education and Educational Design of the University of Aegean. 

 
* 
Thanassis Chatzis, Despoina Korologou, Aggeliki Malliarou, Maria Papadaki-Bahouma, Chryssanthi 
Plessioti, Gioulten Suleiman: students of the Department of Preschool Education Sciences and 
Educational Design of University of the Aegean and members of the team of "Philosophical Objects": 
they have participated in 2 cycles of the Exhibition "Philosophical Objects" (2015/2016). 
  
Aggelos Alafogiannis, Panagiota Belia, Kosmas Ganias: members of the theatrical team of the Faculty 
of Humanities of the University of the Aegean, they have participated in a considerable number of 
theatrical productions presented to the public. 
 
Maria Manoukian: dancer, dance teacher. 
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